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اإلنجليزي الربوتستانتي يف الفكر اليهود (5): «عودة» دراسات َقْدُمس
1840م) - 1790)

فريته مري تأليف:
جتكر فاضل ترمجة:

منى زياد مراجعة:
نبيل املالح الغالف: تصميم

والتوزيع) للنرش (َقْدُمس الكايد ناهلة إخراج:
© حمفوظة احلقوق - مجيع (2003م) االلكرتونية األوىل: الطبعة

والتوزيع َقْدُمس للنرش
سورية - دمشق - 6177 ص. ب: - - الفردوس (0905) دار املهندسني

(+963-11) 222 9836 هاتف:
(+963-11) 442 7393 - 224 7226 بّراق:

sy.cadmus@net  :إلكرتوين بريد

سورية: خارج التوزيع
113/6435 ص.ب: م) - م. (ش. للنرش والتوزيع قدمس رشكة

لبنان - بريوت - احلمرا - قرطاس) شارع البرصة (بناء
(+961-1) 750 053 (1-961+).   بّراق: 750 054 هاتف:

alfurat@inco.com.lb إلكرتوين: بريد

(الشـبكة) عـىل الـدار صفحـة يف الـدار ومنشـوراهتا كتـب عـىل االطـالع يمكـن
www.alfurat.com أيضًا: وانظر www.cadmus-books.com

م 2000/3/12 بتاريخ - 47158 الرقابة: تأشرية

الكاتب. رأي وإنام متّثل الدار رأي عن تعّرب الدراسات ال يف هذه الواردة إن األراء
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اإلنجليزي الفكر الربوتستانتي يف اليهود عودة

(1)

الشـهرية رسـالته توجيه م) صيـف عام (1840 يف شافتسـربي، اللورد قـرر حـني
أمهيتهـا للمصالح له فلسـطني، موضحـًا اليهود إىل عـودة اخلارجيـة، حـول إىل وزيـر
اإلعادة بفكـرة اإليامن يكـن توطينهـم، مل إعـادة عىل تشـجيع إيـاه وحاثـًا الربيطانيـة،
من انبثق الشـعبي اإليامن فهذا بريطانيا.(1) يف بعد، االنتشـار، وحتقيقها العاجل واسـع
يف الديني باإلحياء املعـاين، من بمعنى الكتايب، املرتبط التأويل مناهـج من خاص هنـج
ببطء لكن بدورها، ألفية عقيدة منه جزءًا تغدو كانت الذي عرش، الثامن بريطانيا القرن
حتول اهتامم الكامـن وراء السـبب لكشـف اإليامن، طبيعة حتديد وبالتايل فإن وثبـات.
قبل إىل ما نعود بالرضورة أن يسـتدعي بالعودة، اإليامن ورسـوخ اليهود نحو اجلمهور
ونضجت العقيدة حيث نشأت السابق، القرن من األخري العقد إىل شافتسربي، رسالة
قبل ذلك مـا إىل النشـأة تعود هـذه وجذور واسـع. نطاق عىل وبـدأت تنتـرش ونمـت
فكرة ملعاينة بروز التسـعينيات الوراء عند إىل السـعي وقف املمكن من أن غـري بكثـري.
باليهود االهتامم واسـتيقاظ اجلمهور، عقل توغلها يف الزمان: ذلك يف كانت كام البعث
غضون وانتشـارها يف لتعقب تطورها ذلك بعد قدمًا واليس ر فلسـطني، إىل وعودهتـم
أنه للموضوع. غري واحدة معمقة اآلن ليس ثمة دراسة فإىل التالية. اخلمسني السنوات
مرتبطًا يصبح ما رضوريًا بمقدار فهمه يصبح ذاته، كام بحد بالتمحيص جدير موضوع

الربيطانية. السياسية باملصالح
عن كليًا عرش الثامن القرن تسعينيات يف نشـأ الذي باليهود اخلاص خيتلف االهتامم
األوروبية البلدان من للعديد الرتوجيية األدبيات تشـغل بدأت اليهودية) التي (املسـألة
والثقافية، االقتصادية، أوضاعهم مسـائل حتسـني فاألخرية ناقشـت عقود. بضعة قبل
مفيدين مواطنـني وكيفيـة حتويلهم إىل اجلذري ملهنهـم املربحة، واإلصـالح واملدنيـة،
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املقام الدينية يف كان موضوعًا لألدبيات بريطانيا يف االهتامم باليهـود أن إال وجديريـن.
دوريات يف ومقـاالت ومنشـورات، وكراسـات، ملواعظ، عنوانًا شـكل حيث األول،
معمقة. تأويلية ومؤلفـات دراسـات الهوتية شـكل كام والطوائف، احلركات خمتلـف
باأليام املتعلقة النبـوءات يف تلك األدبيـات كان حتقيق اليهوديـة) (املسـألة شـّكل وما
تكن، مل املوضوعـات أجدادهـم. وهذه أرض اليهـود وإعادهتـم إىل األخـرية، هبدايـة
يف تناوهلا فقد سبق إنجلرتا. الكتابات الربوتستانتية يف إىل بالنسبة احلال، جديدة بطبيعة
اليهودية) (األدبيات هذه لبثت عرش، وما السادس القرن أواخر إىل تعود مبكرة أوقات
أن الظاهرة هذه لبثت ما بعد وفيام الكبري. البيوريتاين الغليان إبان وانترشت تنامـت أن
جديدة؛ روحًا لينفخ فيها الديني االنتعاش جاء ثم امللكي. النظام استعادة بعد تبددت،
تيار مع القوة، من املزيد تكسـب األدبيات هذه ظلت فصاعدًا األربعينيات عقـد ومـن
عرش الثامن القـرن تسـعينيات قدميها. فمن عىل ويوقفها احليويـة عليها يضفـي ألفـي
احلني بني البسـة بثبات، مكانتها عىل حافظت تقريبًا، عرش التاسـع القرن إىل منتصـف
بؤرة الضوء من تنسـحب مل فإهنا ويف احلقيقة الكفاحية. التشـدد والنزعة ثوب واآلخر
األدبيات ليست، هذه أن غري الراهن. يومنا بل ربام إىل األوىل، العاملية احلرب بعد ما إىل
خالل ختصها مميزة سامت هلا إن واحدة. متسقة طينة من الطويل، التقليدي تراثها رغم

دراستنا.(2) تتناوهلا التي احلقبة دائرة يف الواقعة الفرتة
مرة اليهودية) (األدبيات هذه إبراز إىل قبل، قيل من كام الديني، اإلحياء حركة أدت
انتعاش غليان أو أي من يتجزأ ال جزء وهي الكتاب، إىل ثمة عملية عودة أخرى. وكان
فدراسـة الكتاب ذلك. احلال، إىل بطبيعة أفضت، أن لبثت ما املسـيحي، العامل ديني يف
ذات كانوا الذين اليهود إىل وجهت عقول النـاس خصوصًا، الرؤى وأسـفار املقدس،
الذي واجلدل الربويب املستقبيل. ومصريهم احلايل وضعهم إىل املختار، الرب شعب يوم
سـنرى، له، كام النبوءة كان صحة مسـألة حول أيضًا دار والذي بدايات اإلحياء سـبق
فعلت فعلها (التي األخوة املوارفيني طائفة َمَثُل ربام، َمَثُله، األدبيات، يف إبراز هذه دور
يف لندن يف هلا أبرشية أوجدت كانت قد الطائفة وهذه عمومًا). الديني اإلحياء خيص فيام
أيضًا وثمة منطلقاهتا. أحد لليهود اإلنجيل تلقني كان كام عرش، السابع القرن ثالثينيات
(قانون اليهود).(3) غري أثاره الشعبي الذي اإلعصار وهو أال هذا اجلدل تأثر به آخر أمر
املتجددة األلفية بالكتابات االرتباط وثيقة نفسه، الوقت يف باتت، اليهودية) (املسألة أن
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بالسـعي ال يكتفي الكتاب املؤمنني إىل يعيـد ديني إحياء فأي تلـك األيـام. يف السـائدة
بغية الوعظ والتبشـري طريـق البدائية، عن للكنيسـة البسـيطة التقـوى حيـاة تقليـد إىل
املخلصني أولئك بإهلام بالذات، طبيعته جراء يقوم، بل املوجودة، مملكة الرب توسـيع
ككل، وللعـامل للمسـيحيني املسـتقبل ما خيبئه ومناقشـة تأمـل إىل ودفعهـم (املؤمنـني)
(رحلوا واألرشار الـرش سـيكون حني األخرية، األيام بشـأن النبـوءات القديمة ـق قُّ َحتَ
من كل والعدالة، مع احلق لتدشـني سـيادة مرة ثانية جاء املسـيح عن األرض) ويكون
عىل اليهود، عىل مصري النبوءات أيضًا هذه حتقيق ينطوي كام واحلرية والسالم. األخّوة

الرب. إىل الصادقة القلبية أرض أجدادهم وعودهتم إىل إعادهتم
من اهلداية والبعث حـول الدائرة اخلاصة اليهودية) (األدبيات تشـكل مل يف البدايـة
تيارًا إال األلفية، يف سـياق اليهود مصري تعالـج التي العامة اإليامنية جهـة، والكتابـات
شـكل عىل التسـعينيات يف أنه تدفق حني يف اجلامهري؛ يف ويتوغل ببطء يرشـح بسـيطًا،
متأصل تطور اإليامين التصور أن املؤكد من القرن التايل. مندفعًا نحو وفاض جبار، سيل
أحداث من األوىل بالدرجة يستمد القوة أنه غري باطراد، املتنامي عميق لإلحياء الديني
واحلروب املتكـررة، القوية الـزالزل مثل املعنيـة، الزمنية احلقبـة عاديـة يف غـري عامليـة
فريدًا املألوف، عن خارجًا بوصفه تربزه التي السياسية املدمرة، واالنتفاضات الطويلة،
للعامل، السـاقطة واخللقية الدينية باحلالة مقرتنًا حني يأيت من ذلـك أكثر بل وإعجازيـًا؛
السياسـية. من احلقوق واملحرومة املظلومة املفّقرة، البرش جلامهري البائسـة وباألوضاع
يف والثامنينيات السبعينيات حروب مع جنب جنبًا إىل السياسـية، األحداث كانت وقد
الفرنسية ومع الثورة األلفي. بعض األسـاس للفكر وافرت وأمريكا، وآسـيا، أوروبا،
للتطورات السياسـية املتسـارعة املتصلة السلسـلة عن فضًال مبارشة ذلك أعقبت التي
بشـكل وتضخم تورم أن الفكر األلفي ذلك لبث مـا بعدها، جاءت التـي والعسـكرية
اليهودية) (األدبيات نمت املتنامية، األلفية النزعة مع جنب وجنبًا إىل للمألوف. خارق

األخرى. هي
إال يكونوا مل عـرش الثامن القرن تسـعينيات ألفيي أن يبـدو قد النظـرة األوىل، مـن
أن إال واحـد. طريـق يف واخللـف) (السـلف وأن الفريقـني أسـالفهم، حاذيـن حـذو
اليهودية) (املسـألة خيص وفيام عمومًا اإليامين الفكر صعيـدي عىل ذلك غري هو األمـر
إذ كتاباهتم، ذاتـه يف املوقـف عمومًا، يتبنـون، احلقبتـني ألفيـي أن صحيـح املصاحبـة.
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آيات إن القديس يوحنا، ورؤيـا دانيال سـفري يف معينة نبوءات من منطلقني يقولـون،
املايض، يف هامة تطورات تصورات متامًا تطابق صحيح) بشكل تفسريها حمددة (رشط
األخرية؛ وقائـع األيام ليسـت إال معارصة، أحداث بدقـة عن تنبئ آيـات أخـرى وإن
للَكَفرة، الكيل باهلالك النبوءات املتعلقة أن شـديد بحامس يسـتخلصون فإهنم وبالتايل
تتحقق برسعة سـوف املسـيح، وبسـيادة الصحيحة، العقيدة إرسءيل، وبانتصار بعودة
يدعون إىل زالـوا ما كانـوا األوائل األلفيـني بعـض أن أيضـًا صحيـح شـك. دون أي
اسـتمرارًا بوصفها السـنوات لتلك (املرعبة) حول األحداث التسـعينيات يف عقيدهتم
ومع نظرهم. وجهات لصحـة مؤكدة وعىل أهنا قد كانـت بدأت، التي األخرية لأليـام
عملية يف بالدقـة التحيل عىل كانوا قادريـن رغم أهنـم األلفيني، بـني التباين فـإن ذلـك
عن الغموض مـن بيشء كتبـوا أهنم يف جتـّىل النبوءات، ثـوب املـايض التاريـخ إلبـاس
دليًال بوصفه حمدد راهـن حدث أي إىل اإلشـارة عن لقد عجزوا املعارصة؛ األحـداث
تلك مثل إىل اهتـدوا فقد ومـا بعدها التسـعينيات ألفّيو األخرية. أما األيام بدايـة عـىل
األحداث من تلك البداية تطور أصبح حتى مقبولة، باتت افرتاضاهتم وما أن البدايـة؛
بشأن التكشف القديمة النبوءات لصحة مؤكدة بوصفه براهني للتفسري قابًال وصاعدًا
اختالفني بالرضورة، اجلوهري يستتبع، االختالف ومثل هذا األخرية. لأليام التدرجيي
األوىل األربعني السـنوات خالل يكونوا مل العلنيني األلفيني أن الواضح ومن آخريـن.
خملصني، أتباعًا اجتذبـوا قد يكونوا أن جيـب العدد؛ قليلة فئـة إال الديني اإلحيـاء مـن
كبرية، مجاعة التسـعينيات شـكل ألفيو لقد يكونـوا كثريين. مل أيضًا هم هـؤالء ولكـن
ومن نظرياهتم. مع باتت متعاطفـة الربيطاين اجلمهور مـن شـأن ذات رشحية أن ويبدو
التي والعسـكرية السياسـية األحداث وتتابع طرحوها التي الفرضيات فإن ثانية، جهة
الواقعية، من مسـحة اإليامنية معتقداهتم عىل أضفت مفهومة، عىل جعلها قادرين بدوا
إال السلسلة ليس أمامه جيري كان ما بأن قلب اجلمهور يف غرس اإليامن إىل أدى وذلك
بدا وبالتايل فقد األخرية. باأليـام املتعلقة النبوءات يف هبا التكهن تّم ألحـداث النبوئيـة
حدودها. وهلذا واقفة داخل احلقبة وباتت تلك إىل أخريًا وصلت وكأن البرشيـة األمـر
مسـوغة أن تبدو التسـعينيات يف األلفية للنزعة املميزة السـامت شـأن من كان السـبب
مسـار نعاين أن اآلن علينا يتعني خمتلفًا. ولفهم جانبها اليهودي املحدد نمطـًا اعتبارهـا

األلفية.(4) النزعة من املحدد التيار هذا تطور
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(2)

السـابع القرن تسـعينيات يف األلفي الفكر زودت التي هي الفرنسـية الثورة كانـت
ويقرؤون يسـمعون اإلنجليز اندالعها، راح من بضعة أشـهر فبعد البداية. بنقطة عرش
أما مملكة املسـيح. بقـدوم والبشـري األجيال بانتهاء النذيـر احلـدث اجللـل هو هـذا أن
تضمنه فقد وشـيكًا، بات «املسـيح» ظهوره أن عن املكتوب األول الواضـح اإلعـالن
دراسـة من إنتاج مقتطفات أعاد ِمْه، إدوارد يدعى معمداين شـخص ألفه صغري كراس
جوريو، يدعى بيري عـرش الثامن القرن فرنيس من بروتسـتانتي دين كتبهـا رجل بحثيـة
مجلة من كتـب، يوحنا. فقد والقديـس دانيال رؤى يف الـواردة النبـوءات حتقـق حـول
عرش، الثامن القـرن ثامنينيات أواخـر فرنسـا يف سـتقع كانت كربى ثورة أن كتـب، مـا
املؤّولون وكان البابويـة).(5) (دمـار لـ فتمهـد الكاثوليكية بالكنيسـة سـتطيح وكانـت
العظيمة» «احليوانات بأن الوحـوش تقول التي منذ أجيـال الرواية تبنوا الربوتسـتانت
رابعها اململكة ممالك، رمز أربع تدّل عىل سـفر دانيال من اإلصحاح السـابع يف األربعة
الربوتستانتية األدبيات يف املعروفة املقدسة الرومانية وخليفتها اإلمرباطورية الرومانية،
القديس يوحنا التي من رؤيا ذلك أيضًا اسـتنتاج روما؛ كام يمكن كنيسـة باسـم: مملكة
اململكة هذه رحم ومن دانيـال. نبوءة يف رؤى األيام األخرية تعليق عـىل سـوى تكن مل
يف الكاثوليكية للكنيسـة بينها األقـوى الداعمة وكانت أخـرى، ممالك بـرزت الرابعـة
جوريو أشار، قد كان كام الفرنسـية، سـقوط احلكومة فرنسـا. ومع القريب هي املايض
التي عامًا (1260) من املؤلفة (17:2 (دانيال زمان» ونصف وزمانني «زمان فرتة فإن
وذلك يفتح الطريق أمام تدشني انتهت، ستكون العامل، يف الرش لسيادة الرب خصصها
الرابع، بالوحش مؤثرة رضبة لتنزل اآلن جاءت الثورة قد ذي هي املسـيح. وها سـيادة
صحيحًا» فإن «تفسـريًا وبالتـايل سـنة. من مئة أكثر قبل جوريو تنبـأ كان قـد كـام متامـًا
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يقدم متامًا، أن الدوام عىل يزعمون األلفيـون ظل كام كان يسـتطيع، الرؤيوية للنبوءات
وإذا املسـتقبل. يف وقوعه حمتوم هو ما الراهنة واكتشـاف األحداث لفهم الالزم املفتاح
واضحًا دليًال ذلـك فقد شـكل اآلن، به اإلطاحة متت قد الرابـع الرشيـر الوحـش كان
دانيـال والقديس يوحنا رؤى تلميحـًا يف الواردة األخـرى أن األحـداث الكربى عـىل
كتاب غوريـو، يقول: «إن مـن إدوارد ِمْه، مقتبسـًا حمالـة. كتب ال سـتقع أيضًا كانـت
إلغاء عىل السنني من عدد «تكريس بعد ثم، ومن البابوية ستسقط» أوًال. اإلمرباطورية
األمم من العديد هدايـة سـتتم املسـيحيني، بني اخلالفات وإزالة واألحزاب الطوائـف
األقوام األكثر بعدًا»، باقي هداية أيضًا ستتم اليهود هداية وبعد اليهود. ومعها الوثنية،
من غري أن السـنني. من كامًال سـتدوم ألفًا التي مملكته املسـيح ويقيم سـيظهر وعندئذ
السـنوات باحتسـاب يبدأ قد بأن: «الرب كان اعتقد قد جوريو أن االسـتنتاج املمكـن
اليهود». وكان وغري اليهود هداية الدجال-البابا، حتى قبل سـقوط املسـيح األلف من
عتبة عىل بالفعل، واقفًا كان، البرشي اجلنس ييش بأن أن أشـار ِمْه، كام ذلك، من شـأن

الرب.(6) مملكة
مقنعًا كان باريس يف للثورة أن تفسـريه القول ومن نافل ألفيًا، بطبيعة احلال ِمْه كان
هذا ملثل امللحوظة باالسـتجابة يبدأ مل عامة، بصورة اجلمهور، أن غري آخرين. أللفيـني
الكنيس بالنظام اإلطاحة مثل فرنسـا، يف األحداث من املزيد تكشـف بعد إال التفسـري
-1791) اجلمهورية وقيـام امللكي، النظام وسـقوط البابا، نفوذ عىل أجهز مما القائـم،
كميات أصبحت ذلـك، بعد قليلة غـري سـنوات امتداد عىل كـام م). وعندئـذ، 1792
من كتاب املأخوذة املعدلـة والصياغات واالقتباسـات من املقتطفات ورخيصة كبـرية
ألفيون كهنة ألفها لكتب جديدة وطبعات مقتطفات مع جنب إىل جنبًا متوافرة، جوريو
بأحداث وتكهنوا البابوية بسقوط تنبؤوا كانوا والثامن عرش، عرش السـابع القرنني من
وهوامش بمقدمات مصحوبة وكلها ذلك، ستعقب كانت التي األخرية الكربى األيام
من الطوفان هـذا ويف ألفيـون.(7) حمـررون ونارشون كتبها وإيضاحـات ومالحظـات
(الوحش ألن باريس، جيري يف ما كان لتفسـري احليوية البداية جاءت نقطة املنشـورات
أيضًا نوع من الربهان ثمة وكان وديـس باألقدام أمام اجلميع؛ أطيح به كان قد الرابـع)
وشيكة التحقق. غري األخرى هي كانت باأليام األخرية املتعلقة النبوءات أن باقي عىل
اجلمهور يقود معارص كاتب قبل من شـامل منهجي تفسـري تقديم هو ناقصًا بقي ما أن
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األشياء نظام عىل الضوء ويسلط نواظره أمام اجلارية لألحداث اخلفي املعنى معرفة إىل
القريب. املستقبل يف سيحل كان الذي

هبذه املهمة. اضطلع األزمنة»(8) أن «عالمات كتاب: بنرشه بِتشنو، جيمس وما لبث

يف الثامنينيات. ألفيـًا عىل أنـه كان يدل لـه سـابق مؤلف أثر يف عـىل أي نعثـر ال ونحـن
داعيًا ويصيل بعودة ثانيـة، أي شـك، بدينه، كان مؤمنًا دون اإليـامن، صادق وبوصفـه
تكن مل بأن العودة األلفيني، مع اإليامن، إىل وربام كان مياًال احلدث كثريًا. يتأخـر أال إىل
أي مؤرش واضح، أو كبـري، حدث أي يرى أن يسـتطيع ذلك مع مل يكن أنـه إال بعيـدة.
عىل وهو يشـهد الفرنسـية فبات مقتنعًا. الثورة وقعت ذلك وبعد بثقة. يسـند إليه إيامنه
كام النبـوءات، عن نيوتن القس طومـاس ودراسـة جوريو كتـاب قرأ إنـه نفسـه قائـًال
جليًا جديد لكلامهتا معنى أصبح حتى النبوئية، الكتاب أسـفار معاينة إعادة عىل عكف
(وَمْن يف سـائر األحـداث متجلية الرب بأن يد نؤمن كنـا يضيف: إذا ومنطقيـًا لـه.(9)
أيضًا قام قد الرب فإن من الواضح أن ذلك؟) يف أيامه، يسـتطيع عمومًا أن ينكر كان،
فام الكاثوليكي. املذهب قلعة هي التي فرنسـا يف االسـتبدادية امللكية البابوية بإسـقاط
النظام جنب مع إىل جنبـًا خفية غاية ثمة الرب يفعله يشء كل يف إذن؟ احلـدث مغـزى
يرشـدنا دليل إىل «هنتدي أن علينـا أوًال فـإن كله نـدرك ذلك أن أردنـا وإذا واهلـدف؛
رؤى يف املوجود املؤرش هـذا بمثل نمسـك حتى فوىض» يبدو «الكل أبحاثنـا» ألن: يف
دمج خالل ومن يوحنـا؛ والقديس كًال من دانيال راودت كانـت التي األخـرية األيـام
من فقط ليس متكّنا األيام األخرية، حول إرسءيل أنبياء فقرات مع الرؤى هذه مضمون
ويتابع بِتِشُنو تفسريه خيبئه. املستقبل كان ما أيضًا بل عرفنا فرنسـا يف حيدث كان فهم ما
تشـري إىل أحقاب التي اخلارقة (األحداث تلك إحدى الفرنسـية كانت الثورة إن قائـًال
املوت فسـكرات لألشـياء). نواميس جديدة إفـراز إىل تفيض والتـي العظيمـة الزمـان
السنوات بأن تنبئ املسـيحيني آية سـاموية تشـكل كانت الرابع البابوي للوحش احلالية
هنايتها، وبأن إىل وصلت كانت االستبدادي قد الرش حكم من والستني واملئتني األلف
متكشـفة هي ألغراض الرب، كام وطبقًا األخرية. األيام حقبة تدشـني يريد اآلن الرب
يقول احلالية، فعقب املرحلـة ختصهـا، أحداث سلسـلة هلذه احلقبة فـإن النبـوءات، يف
فلن املرحلة الثانية هذه أثناء يف أما للبابوية». والنهائي الكامل «السقوط سيتم املؤلف،
ثالثة، مرحلة يف الطريق، يمهـد «وذلك للمسـيح القوى املعادية بعض تدمري إال جيري
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عىل أن ُعرف له سـبق أي يشء أكرب من لنعم البرشي بعـث اليهود وإعداد اجلنس أمـام
اليهود واختيارهم «جتميع ويوئيـل، وصفنيا. وكان إشـعيا، كل من تكهن كام األرض»
تدمري عملية ستشـهد بدورها، كانت، التي الرابعة، مهام املرحلة هلدايتهـم» من متهيـدًا
املرحلة ستسـتغرق عددًا وهذه اُألّمّية). (الكنيسـة وتوسـيع تطهري مع (بقايا الطغيان)
الظهور املجيد يف هنايتها ذلك أن يتم املحتمـل تكتمل «ومن أن إىل السـنوات من كبريًا
األمة «اآلن بعثت يوحنا. والقديـس وزكريا، حزقيال، وعد كام لصالح عبـاده» للـرب
من كل تنبأ املسيحية» كام إىل مجيع صنوف الوثنيني هداية أن تتم بد وال فجأة، اليهودية

وحزقيال.(10) وإرميا، إشعيا،
جاريًا كان ملـا وشـامًال منهجيـًا تفسـريًا اجلمهور عـىل ذلـك عرض بِتِشـُنو وبعـد
والعامل املسيحيني إىل لذلك بالنسـبة األلفي املغزى عن رس النقاب وكشـف فرنسـا، يف
األخرية. األيام حقبة تفصيليًا ملجمل أحداث خمططًا ووضع املبارش، املسـتقبل يف ككل
أمهيته إىل مشـريًا األحداث، تلك سـياق بعث اليهود يف بإيراد أيضًا ويف هذه األثناء قام
ذكر عىل أتـى كان قد أنه نالحـظ أن ومـن املهم «السـعيدة». األلفيـة حتقيـق يف عمليـة
يف املوضوع هذا بني مناقشـة لالختالف توضيحًا أفضل أن الثامنينيـات. غري البعـث يف
يتعذر بِتِشُنو السابقة والالحقة، كتابات بني فيام بالتسعينيات، مقارنًة السابقة السنوات
الدكتور بـني جدل حمتدم ثمة كان األيـام تلك ففي مكان آخـر. أي عليـه يف احلصـول
ما إذا بمسألة األزلية املتمثلة القضية حول ليفي ديفيد يدعى جوزف بريستيل وشخص
النقاش يف بِتِشُنو تدخل ليسوع. األول باملجيء تكهنت قد القديم العهد كانت نبوءات
كان جميدًا مسـتقبًال قاله: إن مـا مجلة فيه، من قـال اليهود» إىل موجـه ُوّدي بـ«خطـاب
بإنقاذهم (املخلص) املسيح قيام إىل أرضهم، بفضل اسـتعادهتم وسـتتم اليهود، ينتظر
باملسـيح.(11) يعرتفوا وأن إىل الرب أن يعودوا أوًال، يتعني عليهم، كان ولكن ومجعهم؛
اجلداليـة الدائرة حول املوضوع؛ لألدبيات املألوف املوقـف هو هذا كان إذا وعمومـًا،
ولكن البعث. قبل اهلداية اشـرتط حصول حني يأت خمتلفًا بالتايل مل موقف بِتِشـُنو فإن
رأيه بطريقة مغايرة. فـ«عالئم األزمنة» عّرب عن أن بضع سـنوات، لبث، بعد ما بِتِشـُنو
مسألة وضع كان قد اجلديدة للحقبة الزمني بأن الربنامج إليه أوحت أدركها اآلن التي
عودهتم اآلن باعتبار يكتـف مل إىل ذلك أنه بيسـوع. أضـف اعرتافهم قبل اليهود بعـث
أحداث خمطط يف لعملية البعـث الواضـح احليوي املوقع بل بـات غـري مرشوط، أمـرًا
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الكامل إحلاق الدمار سبيل يف كانت جوهرية فهذه العملية بجالء؛ مبينًا اجلديدة احلقبة
أجل نرش ومن الثانية، العودة أمام الطريق متهيد سبيل يف املعادية للمسيح، القوى بكل
األرض؛ عىل الرب ملكوت إقامة سبيل ويف بني مجيع األمم، املسيحية الطاهرة العقيدة
يبدو حني وحتى املؤمن. املسـيحي العامل آمال وأغىل أعز املبارك، األلفي ذلـك العـرص
اجلديدة األلفية العقيدة بصياغة عرش، الثامن القرن تسـعينيات يف قام، من أول بِتِشـُنو
موضوعة اليهود، وقوة بثبات فيها أدخل مـن أول نفسـه الوقت كان يف فقد بمجملها،

ملموسًا. ماديًا حدثًا بوصفها فلسطني إىل إعادهتم عملية حدد من وأول
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(3)

ومع م). 1792) أوائل عام املطبعة من األزمنة» «عالمات األول من القسـم خرج
شـهدت أن م) عام (1794 بداية لبثت وما إضافيتان. طبعتان هناية العام التايل ظهرت
هناية حلول الثاين، ومـع للقسـم األوىل الطبعة مـع للقسـم األول رابعة طبعـة صـدور
بإصدار بِتِشـُنو قام التايل ويف العام صدرت. للقسـمني كانت ثالث طبعات العام ذلك
عميق بقدر مفعمـة وموجزة، بسـيطة أعاد، بلغة أيضًا، جديـد. وهنا، لكتاب طبعتـني
عودة موضوع فيه مدخًال األلفي، للتصور الرئيسـة النقاط واحلامسـة، رسد اإليامن من
ملختلف مراحل معينًا وقتًا حدد أن كراسه السابق يف له سـبق فلسـطني. وكام إىل اليهود
يكن واآلن مل املتتالية.(12) ملسار األحداث زمني برنامج باعتامد اآلن قام األخرية، األيام
كانوا قد الذيـن وباآلخرين به التحـق فقد ألفية. إىل عقيـدة يدعو الذي بِتِشـُنو وحـده
ومنشـق اإلنتاج، غزير وداعية والهويت بارز، عامل النَّْفس هبذا ويكتبون يغطون رشعوا
ببالغة يكـن متمتعًا مل أنه من الرغم وعـىل بريسـتيل. جوزف هو الدكتور بِتشـنو، مثـل
أفرزهتا بّرشت بمملكة التي واحلروب الفرنسـية الثورة أن تأكيد عىل أرص فإنه بِتشـنو،
ترتك مل كلامته فـإن حمددة، تواريخ حد احتسـاب إىل هتوره يف يصل مل أنه ومـع املسـيح.
سيعودون أن اليهود ويف متناول اليد، يف األلفي العرص يرى كان أنه يف للشك أي جمال
كان قد بِتشنو، مثل مثله الذي، وهو كام أنه، (املخلص). املسيح ظهور قبل أرضهم إىل
أن يرى عن اآلن كـفّ إمكانية إعادهتم، تتوافر بيسـوع حتى باالعرتاف اليهود طالـب

إيامهنم.(13) عىل عودهتم متوقفة بأن
فعلت املتعاظمة األلفية األجواء عن فضًال واملنشورات والكراسات املواعظ كانت
إىل حتول أن لبث البحرية ما يف سابق وهو ضابط برذرز، ِرْتَرشد يف شخص يدعى فعلها
أن زاعًام يتنبأ، برذرز بدأ م) 1792) عام حلول ومع عمله. من سـالم واسـتقال داعية
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كان الشخص داود، من نسل بوصفه وأنه، إنجلرتا والعامل، إنقاذ مسؤولية ّمحله (الرب)
أعـوام. وعىل غضون بضعة يف أرضهـم إىل اليهـود عملية إعـادة قيـادة سـيتوىل الـذي
واألنصار األتباع مـن كبرية جمموعة اجتـذب أن لبث وما نبوءاته ُتنـرش، بـدأت الفـور
وبيعت عديدة طبعـات يف صدرت فقد أتباعه بعـض وأعامل مؤلفاته أمـا املتحمسـني.
لرؤية املسـيح أفواجًا العديـدة مناطق البـالد مـن الناس وجـاء النسـخ. من بـاآلالف
من الرضوري أن رأت احلكومة إن حتى التأثر شـديدي الناس بات لندن ويف اجلديد،
األعىل جملس القضاء رئيـس مطوًال معه وحقق الشـورى إىل جملس جلبه فتم اعتقالـه،
برذرز عىل هنـا اهتاممي ينصب الـوزراء. وال وبعـض الوزراء (بِت) رئيـس بحضـور
ما تكمن بقدر شخصيته يف تكمن البحث، ال هذا خيص القضية فيام جممل فأمهية نفسه.
والدهشـة واالستثارة بالذهول أصيب مجهور لدعوته، يف اسـتجاب اجلمهور الذي يف
القائل بأن األلفي الزعم لإلصغاء املتعاطف إىل مستعدًا وبات انتفاضات األيام، جراء
اليهود) (ملك أن ُأودع فبعـد وبالفعل األخرية.(14) األيام حقبـة أخريًا قد دّشـن الرب
دوان أن م) 1795) نبوءاته عـن عـام من العديـد مرت أن وبعـد «عقيل» مصـح هـذا
اجلمهور ذلك ظل تدرجييًا. ومع هدأت أن ما لبثـت أثارها فإن العاصفة التي تتحقـق،
لتلقف متشـوقًا، مسـتعدًا، بل وكان ورهيبة) كربى تكّشـف (أحداث متوجسـًا ينتظر
إيقاد وعىل والـرشوح، التعليقات من بسـيل عىل تزويده دأبوا الذيـن األلفيني كلـامت
بإقامة للبابا، الزمنية السـلطة بإسـقاط الثوري اجليش قيام وبدا صفوفه. يف احلامس نار
لو كام م) 1798 (1797-شـباط املنفى إىل الرحيل عىل بيوس وإجبار مجهورية روما،
لنبوءيت تفسـريهم من منطلقني حني أعلنوا، صواب عىل تأكيـدًا أن األلفيـني كانوا كان
سـيعقبه كان الفرنيس الكاثوليكي امللكـي النظام سـقوط أن يوحنا، والقديـس دانيـال
اآلن بات األلفيون احلقبة، ألحـداث مسـبقًا املحتوم للتتابع ووفقًا روما. كنيسـة اهنيار
أن وما دقت؛ قد األخرى هـي كانت الكافرة الرتكية اإلمرباطورية سـاعة أن يؤكـدون
أنباء باتت أن بعث اليهود. فمنذ حتى يأيت دور وتنهار، اهلزيمة كأس تلك القوة تتجرع
صحيحة مرة األلفيني نبوءة بدت يف إنجلرتا، معروفة مرص وفلسطني نابليون عىل محلة
بأن اجلنس القائلة معينة، أوساط يف الراسخة بل القناعة النظر، وجهة أن ويبدو أخرى.
«ملكوت السـامء مملكة عتبة عىل واقفًا أقوى االحتـامالت، حسـب ربام كان، البـرشي

متداولة.(15) باتت اجلنة»
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أسسـها منشـقون دورية وهي اإليفانغيليـة» «املجلـة مغازيـن إَفنِغليـكل ذ تعـد مل
النرشة وهذه الصمـت. التزام عىل بينهـم، قادرة فيام بالتعاون وإيفانغيليـون أنغليـكان
التي السـكان من الشـأن الرشائح ذات تلك مزاج تعكس بصدق كانت ربـام الشـهرية
التعبري عن عازفـة ظّلت ولكنها عامة بصـورة األلفي املذهب تصديـق إىل متيل كانـت
قصرية مقالة محلـت األويل، بعيـد ظهورها فإن املجلة، وبالفعـل آرائها. عـن الرصيـح
الظهور عدم عـىل حرصًا أبدوا املحررين أن غـري الروح. حيث من ألفيتهـا يف رصحيـة
أية تظهر مل التالية الثـالث السـنوات امتداد وعىل لأللفيني؛ بمظهـر املؤيدين الرصحيني
رأى بل زاوية عرض الكتب. يف معارصة أدبيات ألفية أية مل تالحظ كام مماثلة، مقاالت
حتذيرًا يصدروا أن املناسـب برذرز، من قضية ذلك، نتيجة من النقيض عىل املحررون،
بذل عىل األخرية، أو لأليام حمددة تواريخ عىل احتسـاب العاكفني أولئك لكل شـديدًا
عـاودت ثانية، املجلة أن التنبـؤ. غري عىل قدوم املسـيح، أو تعجيل سـبيل يف املسـاعي
بدت أوروبا يف كـربى أحداث وقـوع أثر عىل األلفية اآلراء أسـابيع، نـرش بعـد بضعـة
أو ألفية كتابـات عروض يف إما اجلديـدة) األلفي ألحـداث (احلقبة للتسلسـل مؤكـدة
مغازين غسـبل ذ اإلنجيل جملة اتبعت الكتب. كام هذه مثـل من مأخوذة مقتطفـات يف

ذاته.(16) اخلط عمومًا
اجلمهور، السـتهالك تزايد إنتاجها التي األلفية، املؤلفات فإن هو متوقع كام ومتامًا
والتكهن باملستقبل لألحداث الراهنة الديني التفسري يعد ومل وقوة. رصاحة أكثر كانت
أماكن يف املقيمني اإلنجيليني أو املنشقني من متواضعني مغمورين كهنة عىل مقصورين
آثار القائمـة، وهاوي وابن بار للكنيسـة التحق ثري حمافـظ املثـال، سـبيل فعىل نائيـة.
ومع األنبياء. بركـب ِكنغ، إدوارد يدعـى امللكية، اجلمعية وعضـو يف ومـؤرخ قديمـة،
تطور كان األخرية، وقـد األيـام دالـة عىل آيات الحـظ الثامنينيات عقـد حلـول هنايـة
مرص بغزو الفرنسـيني قيام عـام ويف بآرائه. يتمسـك جعله يف التسـعينيات األحـداث
يف مؤّلفني نرش إىل دفعه وذلك ودقيقة، صحيحة كانت حساباته بأن االقتناع شديد بات
وال إشعيا، نبوءة يف معينة نبوءات تطابق مدى إثبات فيهام حاول أشهر، بضعة غضون
دانيال من كل معينة يف مع آيات عرش، الثامن اإلصحاح الغامضة يف بعض اآليات سيام
من املاضية للسـنوات الكربى األحـداث مع بالتفاصيل كامـًال تطابقًا الرؤيـا، وسـفر
مل األيام. آخر يف أن تكون هلا كام ينبغي ثانية، جهة من األمم املشاركة خمتلف ومع جهة،
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األلف وبأن مملكة وطنهم، إىل رسيعًا سيعودون كانوا بأن اليهود شـك أي يكن يراوده
أدنى.(17) أو قاب قوسني كانت عام

الرصحيني األلفيـني بركـب كنغ التحـاق هورسـيل مـن سـامويل األسـقف اسـتاء
إضعاف بذور فقـط ليس حتمل كانت واملتطرفة الصاخبـة األلفية فالنزعـة النشـيطني.
مثل سـوّي حمافظ اضطرار كان وربام أيضًا؛ الكنيسـة سـلطة تقويض عوامل الدين بل
اآلراء تلك تبني يف وحيدًا يكن مل عىل أنه مؤرشًا من هذه الطبيعـة آراء عن للتعبري كنـغ
عام يف ُنـرش كتاب ففي آخـر. إىل قـاد أن لبث مـا خطـأ أن ذلـك إىل أضـف طبقتـه. يف
أن الثورة إىل أشـار يف كتـاب الحق، حـني إىل مـا قالـه رصاحـة كنـغ أملـح (1798م)
إلرسءيل، خملصـة السـامء عينتها التـي يبدو، هـي مـا عىل تكـون، أن جيـب الفرنسـية
وبرأي األسـقف بمراكبها. إىل أرضهـم اليهود نقـل مهمة إنجاز تكليفهـا وقـد جـرى
من كهذا عظيم رشف يكون أن فكرة كانت للكنيسـة، الكربى الركائز هورسـيل، أحد
ال شعورًا أن ذلك إىل أضف ومستحيلة. للعقل منافية بالذات، فرنسا اهلرطقية، نصيب
وحده كنغ يكن ذلك، مل مع البالد. عىل من اخلطورة قدر عىل ينطـوي كان كهذا وطنيـًا
وبِتشـنو، ِكت هنري يف كمربدج والباحـث األنغليـكاين، من فكل الـرأي. هـذا متبنيـًا
مجهور وبات تنتـرش. الفكرة كانت أن عـن إىل االتفاق معـه؛ فضًال ميالـني كانـا مثـًال،
معلقًا الفرنسـية، الثورة إىل باحرتام يتطلع صفوف املنشـقني، بني وخصوصًا عريـض،
تغلغل عىل املرتديـة، والسياسـية واالقتصادية االجتامعية أوضاعـه مـن اخلالص أمـل
الساسـة من قليل غري عدد وكان إنجلرتا. اجلديدة يف األفكار واملبادئ الفرنسـية نفـوذ
جانب من كتابيـة نبوءات تفسـريات كانت وإذا الثـورة. اليسـاريني متعاطفـًا علنـًا مع
الواسعة األوساط مواقع هذه وعي، دونام ولو اآلن، ستقّوي مرموقة حمافظة شـخصية
وللبلد كان سـيبقى للنظـام القائم أمل فأي هورسـيل اعتقد، يكون أن جيب كام أيضـًا،
واحد، ويف فرنيس، عدوان هتديد تواجه البالد كانـت بالذات الوقت ويف ذلـك ككل؟
يف رفضوا االنخراط اإلنجليز املواطنـون كان اجلنويب، السـاحل موانئ من األقل، عىل
الفرنسـيني الذين حماربة معتربين بالتصدي للغزو، الدفاعات اخلاصـة إقامة عمليـات
وكام الـرب، خطيئة.(18) إرسءيل، شـعب خلالص «إهلية» سـاموية أداة ليكونوا اختريوا
مثل رش اتقاء سبيل يف سواء، عىل حد والدولة، الكنيسة سلطات جهدت معروف، هو
مجلة من إصدار وتم والسـيايس. الديني الصعيدين عىل القلق عىل املظاهر الباعثة هـذه

http://www.al-maktabeh.com



21
اإلنجليزي الفكر الربوتستانتي يف اليهود عودة

إصالحية كانت السياسية التي الفعاليات من سلسـلة لكبح واملواعظ ونرشها القوانني
السليمة) (العقيدة حول املواعظ من العديد اإلنجيليون القساوسة فأصدر طبيعتها؛ يف
غري أن والوطـن. والكنيسـة للملك اإلخالص إىل اجلمهـور وضـد (احلـامس) داعني
النزعة وباتت هلـم، الكنائـس التابعة من عديـدة مئات عىل يسـيطرون كانـوا املنشـقني
هورسـيل، أدرك وبالتايل األنغليكاين أيضًا. اجلمهـور جدية يف بصورة متوغلـة األلفيـة
بأسـلحتهم األلفيني جيب حماربة وأنه كافية، مل تكـن وحدها املواعظ أن ما يبـدو، عـىل
األضواء وبتسـليط األيام األخرية، حول الدائرة النبوءات برشح أي نفسـها، الدعائيـة

وفهمها. لتفسريها الصحيحة الطريقة عىل
التي هي إشـعيا غموضًا أكثر آيات تكون أن حيتمل ملا القرسية كنغ لعل تفسـريات
واالعتدال والسخرية اللطف من كبري فبقدر ما. حد إىل سـهلة هورسـيل مهمة جعلت
أشـار للنص، أكثر منطقية تفسـري طريق تقديم وعن كنغ بلباقة، حجج رفض املضمرة
َمَغزين ذ جنتلَمن جملـة: وسـارعت النبوءات. يف بسـط اتباعها ينبغي التي الطريقـة إىل
بتعابـري الرسور الرتحيـب إىل وعريقـة، حمرتمـة جملـة حمافظة وهـي املحـرتم» «السـيد
يفعل كام كان، فإن الكاتب قـد ذلـك ومع بكلـامت األسـقف املوزونة. واالستحسـان
ما ورسعان بتعجل مفـرط. هورسـيل مقالة صفحات قّلب أحيانـًا، املحرتفـون النقـاد
الحق عدد احلاد يف الذكاء ذو العقـالين (أغريكوال) كتب خطئه. فقد إىل جـرى تنبيهه
أن يف أشـك أن يسـعني إال هورسـيل: «ال كتاب قيامه بتحليل نفسـها، لدى من املجلة
بعيدًا قديمة، لنبوءات احلديث التطبيق إىل قليًال هورسيل يميل لألسقف الراجح العقل
حول ختصه آراء لديه أن أملس أن إال يسـعني وال املبارش والواضح. هو... نزوعها عـام
«كنغ» احلامل صديقه مالطفته أما بوضوح، إبرازها دون قرائه، املوضوع، يرتكها حلدس
حتقيق إمكانية مع اخلاص املتأصل تعاطفه ناشئة عن فتبدو الربيئة، األخري أوهام بشأن
هورسـيل، عبارات فإن إنجلرتا...». وبالفعل يد عىل «آخر املطاف»... اليهود خالص
احتسـاب من الصارم القرسية وحتذيره «كنغ» تفسـريات املبارش رفضه من الرغم عـىل
بأن مؤمنًا كان أيضـًا، هو بأنه، ييش ما عـىل تنطوي األخرية، كانت تواريـخ لأليـام أي
بركب ستلتحق كانت ربام من اليهود صغرية مجاعة وبأن وشيكة، كانت خالصية حقبة
قد القسيس أن وصايتهم. صحيح حتت القدس وتستوطن للمسيح املعادين الفرنسيني
يعد األلفي. ومل للمعسـكر كيل املديح أن عكف عىل لبـث ولكنه ما جـاء ليْلَعـن، كان
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مؤلفات وحمرر عـرصه، يف مرموقًا علم رجل أصبح بل قسـيس، اآلن حمض هورسـيل
من العرص). عمومًا، (قسـيس ومعتـربًا، امللكية، اجلمعيـة يف وعضو نيوتـن، إسـحاق
بآراء تأثر ولربام األلفية. متأثرًا بالتعاليم أيضًا فيه هو أصبح الذي التاريخ حتديد املتعذر
العادية. غري عرش الثامن أحداث تسـعينيات القرن للتطبيق عىل قابلة وجدها إذ نيوتن
منذ األلفية، للنزعة خملصًا نصريًا عىل ما يبدو، ظل، فإن هورسيل هذا، شأن يكن ومهام
آراؤه هبا. أما وتويف مؤمنًا إشعيا، سفر الثامن عرش من اإلصحاح بنرش تعليقه عىل قيامه
تكون أن بالرضورة املؤكد فمن نرشها، دونام قصد، يف الدورية املحافظة، سامهت التي
املتحفز، األنغليكاين املعسكر وخصوصًا اجلمهور املتدين، عىل شـأن ذا تأثريًا مارسـت
مثل الدعم من عىل احلصول يتم أن جدًا مناسبًا كان والكفاحي. كام لالستثارة، والقابل

ثمينًا.(19) كنزًا كان لو عليه كام انقضوا األلفيني فإن حال أية وعىل املتميز. املرجع هذا
بالبعث مسألة تتعلق معاجلة يف هورسـيل كتابات من أفادوا أول الذين بِتِشـُنو وكان
قام أسـلفنا، وكام متزايدة. بصورة اجلمهور آرسًا اهتامم موضوعـًا كان الذي اليهـودي
بإمكانية السياسـية الكربى العرص أحداث بربط م) عام (1798-1797 يف املؤلفـون
القرن، هناية إىل حتديد بادروا الكتاب من العديد إن بل فلسطني. إىل وشيكة هيودية عودة
من إبحار األسـطول شـهرين العودة. فبعد عملية موعدًا لبداية القـرن التايل، أو بدايـة
جريدة لوجهته، نرشت يف إنجلـرتا الصحيح احلدس قبل تولون، ولكـن من الفرنـيس
اليهودية». احلكومـة تأسـيس «إعادة بعنوان طويًال مقـاًال حزيـران) 19) يف ذ كوريـر
هيودي «رسـالة ملقالة فرنسـية صحيفة عن مأخوذة ترمجة املقال إال يكـن مل احلقيقـة، يف
مؤمتر ليهود عقد تشـجيع «إىل دورية إنجليزية كام قالت إياهم، داعيًا إىل إخوته» إيطايل
وما وتنظيمها. فلسطني إىل العودة بتحقيق املبرشة ملناقشـة الظروف اخلرية البلدان» كل
«جملة اإلنجيل» قّدمت كام كراس، شـكل عىل طباعته إعادة متت َذ كورير أن مقال لبث
14) ويف البعث؛ عـىل التعليقات عدد من تصـّدره منه مطوًال مقطعًا حزيـران عـدد يف
الفرنيس «املـرشوع أنه عىل املقال إىل كُرنِـَكل جيمـس سـانت َذ صحيفة متـوز) أملحت
أصبح غزو مرص كان أن بعد بِتشـنو، سـارع أشـهر وبعد بضعة هيودية».(20) جلمهورية
إىل أضافه ملحق يف والسياسية الدينية آرائه ضوء يف كلها األنباء هذه تفسري إىل معروفًا،
احلالية احلركة ...» يقول: املسـيحية». فقد كتب إىل تاريخ «نظرة لكتابه: الثالثة الطبعـة
ألهنا وخصوصًا األخرية، التسع ربطناها باألحداث الرائعة للسنوات ما الرشق، إذا يف
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بشكل مذهل بأننا موشكون توحي مبارشة... البابوي احلكم سقوط أعقاب جاءت يف
ستنصب التي ،(12:16 يوحنا (رؤيا السـادسـة الغضـب كأس قلب إىل الدخول عىل
املشتتني... اليهود لبعث السعي إىل مدعوون اآلن ونحن العثامنية... اإلمرباطورية عىل
من سـيفكر، ذلك العدو فإن فلسـطني، يف الرتكي احلكم بإسـقاط غاز قيام عدو فلدى
إرثهم امتالك إىل بدعوة اليهود خمططاته، إنجاح سبيل ويف وفكرية، سياسـية منطلقات
اآلراء عن عـّرب كت هنري يدعى ما حد إىل مرمـوق أنغليكاين راهـب وثمة القديـم».
أخرى نرش طبعة إىل فقد بادر بالدعم. وبالتايل بِتِشـُنو أحس املؤكد أن ومن نفسـها.(21)
كتاب من الطبعة األخرية يف تعليقاته بـأن اجلمهور إقناع عرشة أشـهر، بغية حوايل بعد
إشارات قائمة الرشق اخلاص بشؤون امللحق مضيفًا إىل جمردة، أوهامًا تكن مل «نظرة...»
يف وهدايته وجمده اليهودي الشعب عودة اجلديد (حول والعهد األنبياء يف واردة إىل مجل
عودهتم وستكون هلا... ومتهيدًا هدايتهم قبل بعثهم «سيجري يقول: وكتب املستقبل).
بأيدي السـامء، أدوات مميزة كـام أهنـم سـيكونون وممالكـه... العـامل تشـظي دول عنـد
إليه أومأت الـذي التحرير وحتى رئيس يف العـامل». واسـعة تغيريات إحداث بغيـة...
القريبة العليا الطبقات نظر يعترب وجهـات كان ما تعكس وهي َمَغزين جنتلَمن ذ جملـة
مقتطفات اقتباس يف يـرتدد مل والوطن، والكنيسـة والء للملك واألكثر العقالنية، مـن
دعمه ملجمل أظهر، يف قارئ رسـالة نرش أن له سـبق وقد كان الكتاب. هذا مطولة من
رئيس أن قريب. صحيـح بعث احتـامل (أغريكوال) انتقـاد مواجهـة يف هورسـيل آراء
أن املقاطع ولكن حقيقة السخرية؛ من مسحة فيها بلغة بِتِشـُنو بتقديم اآلن التحرير قام
لألحداث األلفية التفسـريات مظهرة مدى تعاظم نمو نفوذ تبدو أساسـًا، ُطبعت التي
مرص يف واألتراك املامليك يقهر بمحاربة الثورة الذي ال جيش فقيام وانتشارها. الراهنة
بدأ قد األلفي املخطط أن لو كام التأكيـد، بكل بدا لكثريين، يكون أن جيب وفلسـطني،
السـيايس (البعث اليهود: إحياء األجـواء والظروف فإن هذه مثل ويف عمليـًا. يتحقـق

عىل اإلطالق.(22) ليبدو نبوءة خيالية يكن مل إلرسءيل)
يوضـح، املناسـب أن مـن بِتِشـُنو أن رأى اجلديـد القـرن الوصـول إىل عتبـة ومـع
املسـيحيني إىل بالنسـبة اليهود) لـ(بعث الشـامل اإلمجايل املعنى أكرب، آخـر، مؤّلـف يف
النظر إمعان إىل اجلميـع ودعا خاصـة بصورة اإلنجليزي وساسـته عمومـًا، والشـعب
وبالفعل كانت األمم كلها).(23) بـ(أزمة املتمثل والوشـيك، اجللل احلدث هذا يف اجلاد
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لألجواء ترد بَنَفس مماثل باتت االتساع متزايدة دوائر اهتامم آرسة برسعة، تنترش الفكرة
كام عليها وجيـري الكالم السـعيد) األلفي و(العرص الثاين) (املجيء لفكريت املصاحبـة
كانا يشـغالن األلفي والعرص احلسـاب يوم أن املؤكـد من حاصل. حتصيـل كانت لـو
ذلك األخرية. ومع حقبـة األيام من جزءًا بوصفه اليهود بعث ذكر تردد كـام األذهـان،
كبريًا من مثـرية قدرًا القلق، عىل كانت باعثة وحدهـا، أخذها حتى لدى فـإن الفكـرة،
خيص فقط فيام ليس بعض املشـكالت عىل تنطوي ذلك، كانـت إىل وإضافـة الدهشـة.
أيضًا، املوضوع حول املعياري التقليدي املسيحي صعيد الرأي عىل بل بالذات، احلدث
أيضًا كانت اليهود عودة فإن اليهود عمومًا. وبالتايل من املشـرتك املوقف بسـبب وربام
األحاديث وربام النقاشـات، واملواعظ والكتـب، مجلة يف ذاهتـا، بحد أطروحة تصبـح
الصحيح، مـن لذلـك حتى اآلن. أثر أي عـىل مل يتـم العثـور وإن أيضـًا، واملراسـالت
معاجلتنا ارتكزت أن بعد حدة، بصورة أشـمل وعىل املوضوع هذا اآلن نتناول أن إذن،
املقام التسعينيات، يف يف الوثيق به، االرتباط ذات األلفية، املفاهيم نشـوء إىل حتى اآلن

األول.
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(4)

الثاين املجيء فكرة مثل صهيون، مثلها إىل والعودة إرسءيل إنقاذ فكرة جذور تعود
هذه أكثرية ولكن القديم واجلديد؛ العهدين أي: الكتب املقدسـة، األلفي، إىل والعرص
الالهوتيني يف فكر ظلت، الفكرة القديم. فهذه يف العهد األوىل، بالدرجة كامنة، اجلذور
فطوال الكتابيني. والنقد يف التأويل الكامنة مستندة إىل املشكالت وكتاباهتم، املسيحيني
بإمكانية لالعرتاف استعداد أي قد أبدى الفكر املسـيحي يكن مل سـنة ألف عىل يزيد ما
ُرفض، الوسـطى، العصور يف احلريف للكتاب كان، التفسـري ألن هيودية، عودة حدوث
املجازي، التأويل وخصوصـًا الكنيسـة، آباء أخـرى تبناها تفسـريات لصالح عمومـًا،
إىل تشري التي القديم العهد فقرات إن الكاثوليكية. الكنيسـة بمباركة حظي أيضًا الذي
سيتمتعون اللذين واالستقرار السعادة وإىل املسـتقبل البعيد يف وطنهم إىل اليهود عودة
عىل الكنيسـة بل اليهود، عىل عـىل أهنا تنطبق ال ُفهمت األمم، ظهراين هنـاك وبني هبـام
رشدهم كان قد والرب اخلطيئـة، يف وقعوا كانوا قد فاليهـود املسـيحية وأبنائها الربرة.
وعد؛ أن له سـبق كام بقاياهم، أعاد أن عليهم، إشـفاقًا لبث بعد، ما وفيام أرضهم، من
رافضني نفسه الوقت ويف إطاعته، عدم مرصين عىل أخرى، مرة ظلوا، ذلك فإهنم ومع
األمة وجود إهناء إىل أفىض مما ثانية، فقد نفاهم الرب إليهم. وبالتايل الذي أرسله املسيح
كان هيودي أن كل من الرغم عىل مسـتقبل قومي، أي لليهود يعد مل األبد. إىل اليهودية
التعاليم وحسب منفرد. بشكل املسـيحية العقيدة أحضان بني اخلالص حتقيق يسـتطيع
العودة ختص جزئيًا، كانت، بالبعث اليهودي املتعلقة فإن النبوءات املسيحية االعتيادية
جميد، بمسـتقبل الفقرات املتنبئة الباقية، أي األجزاء حتققت. أما وقد البابيل، املنفى من
املبارشة الوريثة الكنيسـة املسـيحية، هي التي (إرسءيل احلقيقية) مجيعًا ختص فكانـت،
ستعود كانت واالزدهار والبهاء املسيحي. فآيات العظمة والدين العربية) لـ(الكنيسـة
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رصاعها مع مـن حتريرها إىل يبـادر الـرب عندمـا دون غريهـا، (املؤسسـات) هـذه إىل
هيمنتها اجلليلة سـتبارش وعندما األمم، بني عىل االنتشـار سيسـاعدها وحينام الكفار،

كله. العامل عىل من صهيون
كان قد وتسفنغيل، وَكلِفن، وِمَلنشتن، لوثر، أيام منذ الربوتستانتي، التأويل أن غري
واملجازية الرمزية التفسري أسـاليب عن التخيل إىل النزوع من باطراد متزايدًا قدرًا أبدى
والبسـيط األصيل، العميق عن املعنى يرمي إىل الكشـف (حريف) موقف تبني أجل من
الصحيحة املسيحية منبع بوصفه الكتاب» إىل «يعودوا املؤمنني أن من ُطلب كام للنص.
أو قيد مفروضًا حد أي يعد ومل والواضح. البسـيط بمعناه النص الصافية، وأن يفهموا
وحيكم يف الكتـاب املقدس، يغـوص يف أن حرًا كل بروتسـتانتي وبـات التعليق، عـىل
وبالتايل طباعة. أو خطيًا شـفهيًا، أو النص تقديم يف كام اآليات، معنى خيص فيام بنفسـه
والدين والتفكري مـن الالهوت هامة نقاط التجديد يف أصبح البـاب مفتوحًا أمام فقـد
ومع تلك. أو العقيـدة هذه حول تبلـورت التي الطـرق العديدة يف كـام الربوتسـتانتي،
بروح الرتاث. لتفسـري الكتاب املقدس جماًال توافر ظلت بالذات احلرية هذه ذلـك فإن
ُترشح مل آياهتـا من لتفسـري النبـوءات. فالعديد حصل مـا هـو هـذا األحـوال، كل ويف
النواحي، بعض من الربوتستانتي، تفسريها بقي بل الواضح، النص ملعنى عمومًا وفقًا

يومنا هذا. إىل التقليدية املسيحية التعاليم جزئيًا يتبع
أسـتطيع ال أنني صحيح مماثلة. لتأثريات صهيـون إىل العودة تعرضت فكـرة وقـد
التحوالت التي حدوثه، وال وكيفية املسألة هذه تفسـري يف االنعطاف تاريخ بدقة اجلزم
املوضوع جدير وهذا لآليات يرتسخ؛ البسيط املعنى بدأ أن إىل التفسريات هلا تعرضت
زمن اإلصالح من التأويلية األدبيات جلملة وتفصيلية، دقيقة تكون مسـتقلة، بدراسـة
وخصوصًا معّلقون، معلوم، هو كام هناك أيضًا، كان الوسطى العصور (ففي األقل عىل
أنه إال أحاوله؛ أمـر مل وهو حرفيًا) رشحـًا أيدا اللذين وَهّس وايكلف مثـل مصلحـني
خالص الدائـرة حول النبـوءات تفسـري أن عاينته، الـذي القليل الـيشء مـن يتضـح،
فحتى التقليد. عـن كبريًا وانحرافـًا مقلقًا، جتديـدًا اعُترب طاملـا حرفيًا إرسءيـل وبعثهـا
أن 26) بمعنى :11 (رومة إرسءيـل...» بني مجيع بولس «خيِلص القديس كالم قبـول
ففي عام مقاومة. لقـي هذا ولكن حتى سـتتم هدايتهم) (أي اليهود (سـيدعون) مجيع
باالسـم شـديدو املسـيحيني «إن يقول: بروتن هيو املحافظ الباحث كتـب (1610م)
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القضية هذه مثل جدة ولعل كاملة». املكشوف بصورة شبه اإلحلاد معاداة ذلك إىل امليل
أو جزئيًا، قبوهلا، إما يف الرتدد سـبب كانت بالذات املسـيحية بالنسـبة إىل واملثرية اهلامة
تكن مل التقليد قوة أن عن الكشـف إىل البحث من املزيد يفيض األخص. وقد عىل كليًا
احلقيقي السـبب كان اجلديدة. فلربام النظرة قبـول احليلولة دون مسـؤولة عن وحدهـا
لليهودية دور أي إعطـاء عن بروتسـتانت ومعلقني الهوتيني حتـى عزوف يف متمثـًال
التحامالت أن اكتشـاف إىل يفيض قد النظر إمعان من واملزيد املسـيحية. مع املجاهبة يف
كام أو (كراهيته اليهود) ضد اليهـود، ذاك أو ل املؤوِّ هذا وانحياز عىل اليهوديـة الدينيـة
التغلب عاجزين عن ومشـاعر كانـوا آراء اخلمسـينيات، ِمْيَتن يف روبرت األلفي كتب
كيف وبالفعل، اجلديد. تبني التفسـري يف عن اإلخفاق املسـؤولة هي كانت ربام عليها؛
عقاب به واضطهدوه وأنزلوا املسـيح رفضوا الذين اليهود أن املرء يسـتطيع تصور كان
كان الذي املتسـول) الفقري الشـعب ذلك (مثل واملحتقرون املكروهون أولئك املوت،
مرة للعيش لآليـات، البسـيط املعنى يف جاء كـام يعودون، ل، املـؤوِّ عيني أمـام ماثـًال،
كربياء، ذات أمة جبـارة بوصفهم مسـيطرين املقدسـة، األرايض يف تراهبم أخـرى عىل
بركات كانت موحية، النبوءات بعض بدت كـام حتديدًا، بالذات فضائلهم خالل ومـن

العامل؟ عىل ستنزل مسبوقة غري
ربام العداء هلا أو البعث اليهودي فكـرة عىل االعرتاض أن أيضًا املسـتبعد غري ومن
سبق كام تنتميان، والعرص األلفي. فهاتان املسألتان الثاين املجيء من املوقف من نشـأتا
ومنذ عرص باآلخـر؛ مرتبط منهـام وكل اإليـامن باألخرويات ميـدان إىل رأينـا، أن لنـا
العرص مسألة ظلت تاريخ املسيحية عمومًا، يف مما بالفعل، أقل، ليس اإلصالح، وبقدر
بطريقة عوجلتا ربـام والبعث األلفي العرص فكـريت أن صحيح األلفي مشـكلة شـائكة.
كان حريف، أي تفسـري أسـاس عىل الدراسـة هذه مثل نتائج ولكن خالصـة، أكاديميـة
أثبتـت التجربة، وخصوصًا كام األصولية، تعزيز املواقـف عن تتمخض أن شـأهنا مـن
الطوائف البساطة للكتاب. فهذه متطرف فهم نتيجة نمت األلفية التي الطوائف مواقع
البلدان، بعض يف اإلصالحية باحلركـة الرضر بإحلاق معروف، هو كام قامـت عمومـًا،
الصعيدين عىل اإلزعـاج شـديد عنرص أهنا احلكومة (البيوريتانية) ظـل أثبتت، يف كـام
آنذاك أصبحت كهـذه لدراسـة العملية العواقب فإن والسـيايس. وبالتـايل االجتامعي
ألسـباب (الذي كان، الكنيس اهلرمي التنظيم بالنسـبة إىل بالرضورة الوضوح شـديدة
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الثاين، واملجـيء احلسـاب، يوم مسـائل حول الـكالم إلكثار معارضـًا أيضـًا، أخـرى
املعارضة. الطوائف قـادة بعض فيهم بمن الطينة ذاهتا، وآخرين من األلفـي) والعـرص
بل يف التأمـالت اإليامنية، االنغـامس عدم جـواز بزعم مل يكتفـوا هـؤالء فـإن وبالتـايل
العهد يف املوصوفـني السـامء وملكوت الثاين بـأن املجيء القائل التفسـري تبني فضلـوا
إىل بالنسـبة صحيحًا كان نفسـه واليشء روحيًا. بل ماديًا، أو جسـديًا يكونا لن اجلديد
اإلطالق. عىل فلسـطني إىل مادية أية عودة تعن مل العالقة ذات فاآليات إرسءيل. بعث
فحسـب، ونوعًا من إىل الرب كونه رجوعًا يعد مل واألنبيـاء يف أذهان الرسـل كان ومـا
عن مسـؤوًال ربام كان األسـباب هذه من أكثر أو واحدًا فإن وبالتايل الروحي. اإلحياء
اهتاممنا أن غري اليهود. بعث خيص فيام ابتداع تفسري جديد إىل الرامية املحاوالت رفض
وجتّذره، جديد تصور عىل بـروز بل الفكرة، معارضة عىل حال، أيـة عىل منصبًا، ليـس

إنجلرتا. يف ونموه الالحق
التيار هـذا أطلق الذي اإلنجليـزي األول الباحث الكتـايب ولِّـت كان آنـدرو ربـام
اليهود. هداية ملسألة حرصًا خمصصة م) 1590) عام يف منشورة بحثية دراسة يف اجلديد
ِملنتشتن) شأن (شـأنه َكلِفن كان (25-25 :11) رومة سـفر عىل التعليق معرض ففي
السـاحقة اليهود أكثريـة عىل اخلـالص منكرًا األغسـطيني، التفسـري اعتـامد إىل ميـاًال
غري القيامة». يـوم إىل باسـتمرار... واجبة هدايتهم اليهود سـتظل بعـض «إن وقائـًال:
حذا ولِّت أن ومن الواضح عكـس ذلك. يرون كانوا وأصدقائه تالمذته من بعضـًا أن
أن اسـتحالة يبّني فهو األدباء. بعض مرجعية واآلخر، عىل احلني بني معوًال، حذوهم،
إرسءيل...» بني مجيع قال: «... خيِلص أفرادًا حني هيود عنى قد بولس القديس يكـون
أن إرسءيل ويرى كلها) اليهود (أمة يف يفكـر كان أنه عىل فهمه يوجب الذي والسـبب
«دعوة وشـعبها». وبالتايل فإن أمة إرسءيل أهنـا تعني عىل احلريف باملعنى «فهمهـا جيـب
أمة دعوة سـتتم املسـيح، جميء قبل العامل، هناية «فقرب يمكن توقعهام. اليهود وبعثهم»
التفسري ميدان ذلك يف من أبعد هو ما ألن يسري إىل مستعدًا مل يكن ولِّت أن إال اليهود»؛
فلسـطني. إىل العودة نقطة إىل ومل يتطرق إرسءيل، بمسـتقبل للنبوءات املتعلقة احلـريف
يرى الذي دراكس فطوماس مسـألة شائكة. أصبح يكون أن جيب كان قد ذلك أن غري
التأكيد: من بيشء يقول، دعوهتـا، لليهود عمومًا» سـتتم اإلمجالية «الكتلة أن ولِّت مـع
طوماس أما كهـذا». يملكون وعدًا ال ألهنم أبـدًا أرضهم يسـتعيدوا أال املحتمل «مـن
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نرشه لسـفر الرؤيا مسـتفيض رشح أكد يف متامًا. فقد املناقض الرأي تبنى فقـد بريتَمـن
أورشـليم... فاألنبياء عودهتم إىل مـن يقينًا يشء أكثر قائـًال: «ما مـن (1609 م) عـام
«يعودون سوف اليهود إن كل مكان». يف مبارشة بصورة عليه يؤكدون ذلك ويشددون
آباؤها كان حيث سـكناها أماكن األمة... تلـك بـ«إعطاء سـيقوم والرب إىل وطنهـم»
عودهتم... األنبياء يتحدثون عن «كل يقول: كتب دانيال عن له كتاب ويف يعيشـون».
عن بل للتوقف األخرى... األماكن يف الرب متعذرة عبادة أن لو كام للدين، إكرامـًا ال

أجنبية...». مع أمم ودخالء كغرباء املجاهدة
يف رشعا كانا قد عارصومها، سبقومها أو آخرين مع ربام وبريتَمن، فإن ولِّت وهكذا
حول الدائرة النبوءات معنى جوهر جديدة تنفذ إىل بصرية الكتسـاب يمهدان إنجلرتا
مرتمجه: عنه كتب جريئـًا. فقد جمددًا كان خصوصًا، بريتَمن، ويبـدو أن اليهود. مصـري
األيام هذه يف اليهود... رسـالة عىل الضوء تسـليط يف النجاح من كبريًا «لقد حقق قدرًا
معظم عكس تيار العقبات ويسـبح يتجاوز فهو كاتب. أي عنـد مثلـه مل أر األخـرية...
اليسـوعيني واللوثريني من كًال «رأى... كان قـد املرتجـم يف أن غرابـة ال املفرسيـن».
وهم اخلاصة، األحاديـث يف كام املنابر عـىل الداخل، يف الربوتسـتانت كـام اخلـارج، يف
شـك دون أدنى كان واثقًا غري أنه هذا... الرجل». عىل احلانقة يصبـون جام انتقاداهتم
الغامضة املقاطع أعامق تلك إىل النفاذ من ومكنه الكثري اليشء له كشف «الرب أن: من
عىل قادرًا ربـام، بات، األعّزاء، حتى الـرب» «عباد من عباده العديـد من أكثـر املظلمـة

اآلخرين».(24) أمام عنها النقاب كشف
متكاملة منطقية مستخلصًا استنتاجات كتاب املسألة موضوع جعل من أول أن إال
التفسـري يف املشـكالت الكامنة حل إىل منهجية، بصورة وسـاعيًا، تعاليم بريتَمن، مـن
هنري سري يدعى القانون يف ثقة برملاين، ومرجع وعضو مرموقة، عائلة عميد هو اجلديد
والالهوت، القانون بحوثًا عديدة يف كتـب وقد يعرف اللغة العربية، كان الذي ِفنتـش
«حيثام يقول: كتب األخـرية. حول األيام النبـوءات الدائرة قواعد تفسـري بوضع وقام
القدس الروح فإن الكتاب» «يف وأورشليم وصهيون وهيوذا، إرسءيل، أسامء إيراد يتم
عىل واألميني اليهود من األميني أو املؤلفة من الرب كنيسـة أو إرسءيل املعنوية يعني ال
اعتامده نفسـه جيب واحلكم ُصْلب يعقوب. من املتحدرة حقًا بل إرسءيل سـواء... حد
وفيام أعدائهم... دحـر خيص وفيام القديمة، ومرابعهم أرضهـم عودهتم إىل خيص فيـام
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صورًا ليسـت مثلها هي وما األمور فهذه والداين. القايص عىل سـلطاهنم بسـط خيص
بل وأشكاًال» أنامطًا كانت «حيث املسيح طريق عن واخلالص الشـبه آيات تربر جمازية
وأكثر أوضح عبـارات اجرتاح املتعذر من كان اليهـود». إىل وحرفيًا كانـت تشـري فعًال
أن علينا البنيـان... هذا كل حجب عـىل دائبة اهلادف «الروح أن عـن للتعبـري رصاحـة
وزعامء ملوكًا سـيصبحون يوم، ذات أورشـليم إىل ثانية أهنم سـيعودون ونعلن نؤكـد
ِفنتـش ليؤكد ويتابع املسـيح...». ملجـد وحيكموهنم، اجلميـع لـألرض، وسيسـودون
وبعثهم اليهود هدايـة عىل عازمًا الـرب كان عىل أن دالة مؤرشات بالفعـل، هنـاك، أن
بصورة بل... األمة هنا وهنـاك، اختيارهم يتم قليل «ال... كعدد القريـب املسـتقبل يف
اليهود» باقي سائر فضًال عن العرشة األسباط «مع أبناء بولس. القّديس قال كام عامة»
... وطنهم» إىل «سـيتوجهون وعوبديا. وإشـعيا، وإرميا، وهوشـع، حزقيال، تنبأ كـام
يف سيعيشون قبل... وكام من األرض، أجزاء كل سيشغلون وطنهم... يف «سيعيشـون
متكاملة ممالك ببناء مجيعًا يقومون، سـوف ...» ... األبد» إىل فيها أمن... سيسـتمرون
بذلك تنبأ كام االحرتام» آيات عن هلم سـتعرب كل األمم االزدهار... «و» بالغة ورابطة

يوحنا.(25) والقديس ودانيال وإشعيا، وصفنيا، وهوشع، حزقيال،
عىل ما فينتـش، كتاب قـرأ منشـق، كاهن أفرد عرش الثامـن القـرن سـبعينيات ويف
املحاوالت عىل يعرتض أيضًا فهو نفسـه. املوضوع يف مقالني يل، سـامويل يدعى يبدو،
كثرية «غامضًا» ويقدم حججًا صوفيًا أو روحيًا تفسريًا البعث نبوءات تفسري إىل الرامية
الطبيعية... «إرسءيل هو مقصودًا كان ما أن عىل للربهان اآليات من بالعديد مصحوبة
بني و«عـودة إلرسءيل» القومـي القوميـة»؛ «اإلحياء «إرسءيـل مميـزة»؛ وخاصة أمـة
عىل أهنا تنطبق فرسوا النبوءات التقليديون قد الرشاح إذا كان أما أرضهم». إرسءيل إىل
كام يزعم، هلا، ال بد كان املحققـة غري النبوءات فإن وإعادهتم، بابـل منفيي حرفيـًا عـىل
ليس كانت تكهنت قد فبعض النبوءات واضحة. نفسها» بصورة «املعاملة تلقى أن من
أهنم أبدًا»؛ غري يزاحوا منها «لن بأهنم بل أرضهم» «سيعادون إىل كانوا اليهود بأن فقط
كاملة فإن عودة بابل؛ وبالتـايل عودهتم من بعد أخرى للنفي مـرة أن تعرضوا لبثـوا مـا
أن فيه شـك ال فمام نطق» قد فم الرب «كان التحقـق». وإذا تنتظـر زالت «مـا وأخـرية
أرضها». يف إحياؤها «يتم ألن مرشحة كانت إرسءيل أن سوى تعني ال النبوءات تلك
إن «إرسءيل األبد». إىل و«وارثوها القديمة» أرضهم إىل بالتأكيد «عائـدون... فاليهود
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الصعيدين عىل جدًا جميدة «حالة يف القديمة» يف أرضهام واحدة مملكة ستكونان وهيوذا
والزمني».(26) الروحي

اإلنجليز الكتابيني الباحثني الذي يعّد أحـد عظامء ِمْيد)، (أو ِمْهد جوزف يرى كـام
رمزية. أهنا عىل تفسـريها جيوز ال سـهلة املكتوبة بلغة اآليات أن عرش، الثامن القرن يف
عتاة من و(يل) ِفنتش لقد كان اليهود. لبعث حرصية، بصورة أي عمل، يفرد مل أنه غري
متأثرًا بربيتَمن، األلفي، إىل املذهـب الواضح نزوعه رغم فقد ظل، ِمْهـد أما األلفيـني.
األكرب مؤلفاته حتديدًا، يف األخرية األيام موضوعات معاجلة جتنب كام وحذرًا، متحفظًا
سـفري عن الكتابة يف أفاض من عـىل متعذرًا كان فقد ذلـك ومع حياتـه. يف املنشـورة
والرسائل األعامل بعض يف كام الكتابات، هذه ففي كليًا. حتايش املسـألة والرؤيا دانيال
بعث اليهود. عن فضًال املشكلة هذه مجل تالمس بضع ثمة وفاته، املنشورة بعد الثانوية
يف أنه شك أدنى ثمة فليس اجلسدية، العودة تأكيد إىل مياًال ال يبدو أنه الرغم من وعىل
استعادة من سـيتمكنون «اليهود... كتب: لقد العالقة. ذات للجمل احلريف املعنى قبل
عن نفسـه الكتاب يف كتب وبعبـارات أعم، الرؤيا. لفهمـه كتعليـق املقدسـة» األرض
املجيد الوعد ذلـك عىل العـامل كله، وحتقق ببسـط سـلطانه ملك القديسـني قيام «زمن
تفسـري أعمق تقديم إىل بـادر أخرى، يف مناسـبة بعد، وفيام اخلـاص ببعـث إرسءيـل».
إىل اليهود عند الكالم يشري (44 :11) دانيال كان إذا رسالة عام يف سئل وأوضح. فقد
متمثًال باألتراك. كان الـذي الشـامل» ملك تقلق والشـامل الرشق من أخبار ...» عـىل:
اآلتية من فاألخبار هي املقصـودة... اليهود «إن عـودة ِمْهد: مبـارشة قال كتبـه ويف رد
وأضاف: البقاع». تلك وإرسءيل من هيوذا إىل العودة أخبار كانت ربام والشامل الرشق
،16) إرميا» يف سـفر العثور عليه يمكـن كان الشـامل من إرسءيل اسـتعادة تأكيـد «إن
يوحنا رؤيا سفر عىل مراسله أحال الرشق من اليهود» «عودة وفيام خيص و31). و23،
ماؤه فجف الفرات الكبري، هنر كأسه عىل املالك السادس «وسكب القائل: (12 :16)
عامة، بصورة رشح أن لربيتَمن سـبق كام امللوك، هؤالء وما الرشق»؛ مللوك ليكون ممرًا
اثنتني متشـاهبتني أو محلة جنب إىل اليهود. وهذا كله، جنبًا عىل الدال النبوئي الرمز إال
عن كتبه النزر اليسـري الذي إىل مضافًا ذلك، أن غري الكثـرة. يف املفرط بالـيشء يكـن مل
إىل فقط بالنسـبة ليس األمهية، من كبـري قدر عىل كان، ينطوي األيـام األخـرية، طبيعـة
عمومًا.(27) واألنغليكان معّلقي املسـتقبل خيص فيام بل امليول األلفية، وذوي األلفيـني
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التأويل. يف علم الثقة املرجع مثل هذا عن لصدوره نظرًا
نظرة أسـالفه جممل إىل جنـب مع جنبًا ِمْهـد، منهج تفسـري الذين تبنـوا بـني ومـن
للبعث اجلديد التصور بإغناء الذي قام جوريو كان بيري اليهودية، املوضوعة إىل اجلديدة
الكبري البحث هذا املقدس». ففي الكتـاب نبوءات «حتقيق كتاب يف وتعزيزه املسـتقبيل
اجلنس تاريخ يقدم صورة كتابًا بوصفـه الرؤيا لسـفر ومطوًال ودقيقًا جليًا، رشحًا قـدم
التي روما مملكة الرابع: الوحـش فرتات خالل الكنيسـة) تاريخ حول (الدائر البـرشي
أقوى وإحدى القديسني. مملكة هي التي التالية اخلامسة الدجال، واململكة املسـيح هي
«الوعود من الكثـرة هي آخر املطاف ستنشـأ األخرية اململكة هـذه بأن إقناعـًا حججـه
إىل فلسـطني: عودهتم أعقاب يف مملكتهم حول لليهـود األنبياء قطعها التـي العظيمـة»
مملكة إىل ارتقاء كلها، سرتاه األمم ازدهار عىل األرض، سـيادة خارقة للعادة، «بركات
تلك النبوءات بأن الزعم أن ويؤكـد هلا». آيات االحرتام تقديم إىل سـائر األمم تضطـر
عىل أي ال يقوم املوجودة، الكنيسة هذه بوساطة سـتتحقق وأهنا القائمة الكنيسـة ختص
وبالتايل األميـني. بني بل اليهود، صفـوف بني تنهض مل القائمـة الكنيسـة ألن أسـاس،
التحقق تنتظر تـزال ما املسـيح» تتحقق بعد منذ جميء مل التـي التكهنات... «هـذه فـإن
رؤيا سـفر يف «الواردة والقديسـني املسـيح مملكة كلها. «إن اليهودية األمة عـرب مصائر
دانيال، يرى فيام املقـدس» للشـعب سـُتمنح التي اململكة هي تلك «(22-21) يوحنا
وبالتايل إرسءيل. سوى شعب آخر مقدس شعب أي ثمة يكن مل األنبياء أسـلوب و«يف
كانوا اليهود أن ويضيف اخلامسـة». اململكة يف الرئييس فإن اليهود سـيكونون العنرص
الوحيد هو رفضهم خطأهم وبأن باملسـيح، موعودين كانوا بأهنم ادعائهم يف حق عـىل
القديس فعل مثلـام به سـيعرتفون بلدهم» يف «جيتمعـون حني أهنم غري االعـرتاف بـه.
كام متامًا، آخـر األمر به اعرتف أن لبث ولكنه ما البدايـة يف الـذي أنكره وكرهه بولـس
يف تقوما أن من هلام بد ال لليهود العائدة ونظريهتا املسيح « مملكة فإن أوضح. أن سبق ملِْهد
ستتحقق، إذن، االزدهار واملجد املعرفة، السائد: السالم نَِعم» و«سائر نفسـه». الوقت

اليهود».(28) بفضل
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(5)

منها، جعال اللذين يل ترتسخ بفضل ِفنتش وسامويل إذًا، اليهود، بعث فكرة بدأت
عودة بأن القائل للزعم مهدا أهنام ويبدو بذاتـه، قائًام موضوعًا بريتَمن، رشح تبني عـرب
مقدمًا الذي يبدو جوريو وبفضل بيري ستتم، الشـتات أمة هيود ملجمل حقيقية جسـدية
كل بإجياز احلقيقـة يف أورده وهـو أمر تبني، موفـورة، مقنعة حججًا اعتبـاره يمكن مـا
القديسـني مملكة إقامة يف لليهود املخصصتان املميزتان واملكانة الرسـالة ويل، ِفنتش من
املرجعية، ختم مضفيًا حمرتمًا معلقًا يعترب كان الذي ِمْهد جوزف أن بعدهـا. ويبدو ومـا
من كبرية كتلة أن ويبدو كـام اجلديد. التصور جممل عىل مبارشة، وغري مبـارشة بصـورة
ذات األلفية والتوقعات املعتقـدات مع إىل جنب جنبًا جزئيًا، األلفية الدينيـة األدبيـات
قد جيب عرش الثامن القرن وتسـعينيات (البيوريتانيني) حكم الواسـع خالل االنتشـار
يكـون ظهور وقد الثبات. مـن أكرب بقـدر اليهودي البعـث ترسـيخ فكـرة يف سـامهت
أيضًا؛ فعله فعل قد الغربية أوروبا يف عمومًا جتاه اليهود اتصافًا باإلنسـانية أكثر موقف
املتعلقة للنبوءات اجلديـد التفسـري من جزئيًا انبثق ربام املوقف هـذا أن من الرغم عـىل

السامء.(29) مللكوت التمهيد يف وأمهيتهم اليهود بمصري
هذا األكاديمي الدائـر حول النقـاش اختتـام توقع املمكـن مـن كان وبالتـايل فقـد
تبدو واإليامنية الدينية املوضوعات غري أن عرش. الثامن القرن هناية مع حلول املوضوع
حول اإليامين اجلدل أن غري طويلة. لفرتات هادئة البقاء أو هنائي، بشـكل متعذرة احلل
املسـؤولية األوىل حتمل أعقبه يف الذي الديني االنتعاش أقل مـن مل يكن الرب بوجـود
معلوم، هو الرب هامجوا، كـام بوجـود فاملؤمنون جديـد. من إعادة إثـارة النقاش عـن
أيضًا، التنبؤ مصداقيـة بل املعجزات، صحـة فقط ليس دحض، عرب به املوحـى الديـن
بالتايل، ومقّوضني، يسوع، بمجيء تكهنوا كانوا قد اليهود األنبياء بأن اإليامن مّتخذين
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واستنفروا احتشدوا الذين املتدينون الكتاب يقف ومل بالذات. نفسها املسيحية أسـاس
قد القديم العهد يف معينة نبوءات أن إظهار إىل السعي حدود عقيدهتم عند عن للدفاع
من مقاطع أن إثبـات أيضًا حاولوا بل ظهور املسـيح فقـط، عرب حتققت بالفعل كانـت
وبالطبع يسـوع. وفاة بعد وقعت أن لبث ما بأحداث تكهنت والرؤيا دانيال «سـفري»
إضافيًا وزمخًا جديدة هذا أمهيـة منهج الكشـف اكتسـب أي جديد، فقد يف هذا يكن مل
ومن النقاش، أبرزها التي اجلديدة بعض األدلة ظهور كَجراء بالذات، نفسه اجلدل من
حديثة عصور خالل تارخيية أحداث عىل يوحنا والقديس دانيال يف آليات أوسع تطبيق
أن بالطبع، لبث، مـا النقاش عمومًا. وبالتايل فإن نفسـه حياة املؤلف سـني إىل وصوًال
األلفي، العـرص الثاين، املجـيء األخرية: األيـام من أيضـًا، كًال يف حسـابه يأخـذ راح
يف بحر يف الغوص عدم املبالغة حرصوا عىل أن بعض الكتاب املؤكد من اليهود. وبعث
إسـحاق مع حمرتمني وكذلك معلقني وتوصيات لنصائح اإلذعان مفضلني تأمالهتـم،
يغوصوا أال النـاس عىل إن قيل حيـث يوحنا، والقديس عن دانيـال مؤلفيـه يف نيوتـن
كيفية عن التنبؤ حماولـني وأشـياء) بأزمان (يتكهنوا أن أو الغامضة املسـتقبل جماهـل يف
اإلنسـان عىل األيام األخرية؛ فليس أحداث هنايته وكيفية جريـان وصـول التاريـخ إىل
تؤكد حاليًا اجلارية األحـداث كانت الكتب املقدسـة ليستكشـف ما إذا ينظـر يف أن إال
حتقق إن العموميات، قائلني ببعض اكتفوا الكتاب هؤالء فإن وبالتايل النبوءات. صحة
كوهنا حول موثوقة ضامنـة اآلن، إىل وافر، للتاريخ الرئيـيس باملسـار املتعلقة النبـوءات
للعرص املباركة واأليـام والبعث اليهودي، الثاين، املجـيء كًال من خيص فيام سـتتحقق

الصادقني.(30) املؤمنني إىل بالنسبة األلفي
املسـتقبلية املجردة. والتلميحات بالعموميات يقتنعوا مل كّتـاب باملقابل، ثمـة، كان
بالرب املؤمنني مواجهة املكشـوفتني يف والنبوءة الديانة عن للدفاع محاسـهم غمرة ويف
حول الدائرتني ودانيـال الرؤيا لنبـوءيت ومفصلة واسـعة رشوحًا قدموا والعقالنيـني،
األحداث حول التأمالت من مكثرين األيام، هذه ذلك يف بام األخرية واأليام املستقبل
املجيء البعث اليهودي: لوقوع الدقيقة الكيفية وحول الراهنة، احلقبة لنهاية املصاحبـة
إيامهنم وراء انجـروا الكتاب قد هؤالء بعض أن املؤكـد ومن األلفي. والعـرص الثـاين،
يف سـبيل قصد، عن فعلوا ما فعلوا ربام آخرين أن حني العميق ومحاسـهم الشـديد. يف
كانت احلال عقيدته، كـام يف املؤمن اجلمهـور رسـوخ وتعزيز الدين إعـالء شـأن قضية

http://www.al-maktabeh.com



35
اإلنجليزي الفكر الربوتستانتي يف اليهود عودة

طبعات عديدة، يف عن النبوءات مؤلفه صدر الذي طوماس نيوتن إىل األسقف بالنسبة
قبل من بشـدة ومعتمدة قبـل األنغليكان، من واسـع عىل نطاق مقروءة أن باتـت بعـد

حسب أقوى االحتامالت.(31) األلفيني،
املوضوع حد سـواء، بقـي عـىل محاسـًا، واألكثـر املعتدلـني الكتـاب وبالنسـبة إىل
اهليـكل الثاين، فرتة منذ اليهـود مصري نظـرًا ألن خاصة، أمهيـة عـىل اليهـودي منطويـًا
من حاجة ما النبـوءة. حاسـًام عىل دليًال ظل ختصيصًا، خالل الشـتات، أكثـر وبشـكل
برهنوا أن األنبياء حقيقة بغية إظهار وجلية آيات واضحة معنى لقرس حماولة دعت ألية
وبالتدمري فلسـطني، إىل البابيل والعودة باألرس تنبؤهم يف متامًا كانوا صادقني أهنم عـىل
احلقيقة هـذه أن ويبدو األمم. بـني الذليل اليهود وبوضـع للقدس، وبالشـتات الثـاين
املسـتقبل حول مصائرهم يف الدائرة النبوءات بتحقيق املتعلقة األحـكام جعلت اهلامـة
د ِهْرد ِرْتَرشْ قام القس اسـتمر؛ وقد والنقاش واضحة كانت إقناعًا. احلقيقة أكثر البعيد
رغم تشـتتهم اليهود، بأن املتمثلة املذهلـة إن احلقيقة فائقـة، ببالغة القـول هذا بطـرح
األجيال، عرشات امتـداد عىل هلا تعرضوا التي االضطهـاد الرهيبة الواسـع وعمليات
منفصلة، أمة بوصفهم ظلوا ونجـوا بل تالشـوا، قد مل يكونوا اليهود، بغري اندجمـوا قـد
اسـتثنائي يشء عىل ينطوي «فهذا كله مصادفة تكون حمـض ألن ليسـت قابلة واحـدة،
أن املؤكد من تفرسه بسـهولة». أن للطبيعـة البرشية العامة املبـادئ تسـتطيع لن مذهل
قاله كان قد ما يكون أن ال يسـعه إال الذي هذا كل يف معني إىل هدف كان يرمي الرب
أقايص سائر من بتجميعهم قيامته لدى األخرية األيام مصريهم يف عن أنبيائه خالل من
النبوءات هذه حتقق خالل صادق. ومن بإيامن وإليه القديمة أرضهم إىل وإعادهتم العامل

سيقومان.(32) انتظاره الذي طال األلفي والعرص القديسني مملكة فإن
هنضة إحداث قد سـاهم يف الرب اإليـامن بوجود بخصوص اجلدل أن مـن املؤكـد
ما واألنغليكانية، املُِثديَّـة احلركات نمو مع جنب إىل جنبـًا فهذا، الدينيـة. األربعينيـات
تفسـريات طرح تشـجيع إىل كام أدى الدينية، األدبيات أبعـاد توسـيع إىل أدى أن لبـث
اجلديد التأويل من زمخًا جديـدًا األلفي التيار اسـتمد أن وبعد املقدسـة. للكتب جريئة
األيام األخرية والحتسـاب أحداث لتأمـل والتسـويغ التكريس من وافر قـدرًا الـذي
ومناقشـات، ووعظًا طباعة، النبوءات تفسـري بدوره، يـربز ثانية، مدعًام، بدأ األزمنـة،
احلـاميس. فمحافظـو الكنيسـة القائمـة الكفاحيون واإليامن املعقولـة احلجـج ببعـض
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منهم حماولة يف والتعليقـات واملواعظ، والكراسـات املحارضات، مـن سـيًال أصدروا
وبعث العـرص األلفي فهم بأن واإليامن للتأكيـد، أسـاس أي وجود عىل عدم للربهنـة
حول اجلدل فـإن األريض. وهكذا املـاّدي، باملعنـى مقصودين كانـا وحتققهـام اليهـود

استؤنف. كان قد اليهودية العودة
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(6)

اليهود» الدائرة حول بعث النبوءات عـىل كتابه: «مالحظات آير نرش جوزف حـني
بحثي مقال عرش بنـرش الثامن القـرن قـام يف مـن كان أول أنـه بـدا م) 1771) عـام يف
بالثقة، جديـرًا واط مراجع فهـرس كان وإذا بالـذات. هـذا التصور عن دفاعـًا شـامل
األوىل من األربعـني األعوام خالل ملوضـوع عن ظهر واحـد، باسـتثناء عمل، من فـام
نصف حوايل تسـجيل فيجري اخلمسـينيات وأوائل األربعينيات أما عرب القرن. ذلـك
عددًا غري قليل أن املؤكـد من السـتينيات. عقد يف اثنني كتابني الكتب، مع مـن عرشيـة
ربام مل ُطبعت، ولكن قد تكـون أن بد ال خصوصًا، واملواعظ األصغر، الكراريـس مـن
القدر هبذا إليه، ُأشـري أو املوضوع عولج أن أخرى، مرة املؤكد، من عليهـا. يطلـع واط
شـارحة، مؤلفات يف النبوءات، حول والكتابات املحـارضات سلسـلة من يف ذاك، أو
سـامويل هنري، والدكتور كتب ماتيو بالرب (كـام يف مع املؤمنني املحتـدم اجلـدل ويف
كاليتـون، والقس والقس وسـتن، ووليم نيوتـن، وإسـحاق لـوث، والقـس كالرك،
ختصيص مكان إىل كثـرية كتب تعمد العمـوم، مل عىل ولكن، نيوتـن، مثـًال). طومـاس
فقد حرصًا له املؤلفة الكتب أما كلها، السبعني السنوات خالل مدة للموضوع مسـتقل
مسـألة عاجلت رصاحة كراريس األخرية هذه معظم وكانت من ذلك. أقل حتى كانت
عىل مكتوبة إمجـاًال، كانت، أهنـا غري فلسـطني، إىل العرشة) واألسـباط (اليهود إعـادة

(احلامس). كبري من وبقدر عجل،
قدر عىل منطويًا مقالـه جاء الـذي بِرنِت طوماس الدكتـور اسـتثناء من بد ال لكـن
مسـتقبل إىل مناقشـة قاده مسـألة البعث، مما الرئيس كان يتمركز عىل مهه إن الوزن. من
املتمثلة الشهرية «املسألة أوصله إىل هذا، بدوره، أن بالتفصيل؛ وما لبث األلفي العرص
هذه يف عمق يغـوص راح فقـد املسـيح». ملكوت يف التـي سيشـغلها اليهـود باملكانـة
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ومملكته جرى تقديمهام املسـيح «وعود بأن مقتنعًا وبات البالغة» األمهية ذات «املسـألة
أن يزعم فهو املقدسة. للنصوص معقولة حرفية قراءة أية من يفهم كام اليهود» أوًال إىل
أبديًا» إرثًا لتلك األمة، األوىل البدايـات من «لإلرسءيليني، الرب كنعـان منحها أرض
النظر عمن األرض برصف لتلك عادلة بملكية الدوام عىل يتمتعوا أن من هلم بـد و«ال
كرروا وصغارًا، كبـارًا واألنبياء، فموسـى عليها». أيدهيم يكونـوا واضعني أن يمكـن
نفسه يسـوع اعترب أن كام - اإلهلية»؛ السـاموية اهلبة «بفضل البعث بنوع من اليهود وعد
املؤكد قبل، فمن مـن سـادهم أن له يسـبق أنه مل «الدنيوي». وبام األريض اليهود ملـك
تصبح حني يتحقـق أن يلبـث لن أمر وهـو يقوم. بـأن عليه حمكـوم امللكـوت هـذا أن
أرض عىل ثانية (حيصلـون حيث قد أزفت وهيوذا إرسءيـل السـتعادة املحددة السـاعة

أجدادهم).
بعض عىل منطوية كانت أطلقها التي الرباهني ورشقة بِرنِت حماكمة أن الطبيعي من
أكثر كان أنه يبدو وما لليهود. املاّدي البعـث من بنوع القائلة الفكرة يف ترسـيخ األمهية
فهو إنكارها. عىل باسـتمرار دأبوا الذين املفرسين أولئك البليغ املقنع شـجبه هو تأثريًا
النبوءات لرشح صحيحًا منهجًا يكون أن جيب ما صارخة، أمثلة من باإلفادة مبينًا يشري،
حني تكرارها» من اإلكثار املفرسون يف يبالغ التي «املامرسـة املوضوع، إىل حول الدائرة
نعًام «بوصفها» اليهـود حرفيـًا... لصالح هبا املتكهن املسـتقبلية النعم يفـرسون «تلـك
يرد بِرنِت أن غري املسـيحية». الكنيسـة تتحول إىل ألن مرشـحة نعًام احلقيقة، يف جمازية
ننقّض أن متامًا املعقول غري من قائًال: «يبدو أخرى، بعد مرة احلجة هذه إىل عائدًا بقوة،
لليهود». املشـؤومة النبـوءات ونرتك سـائر واخلريات... النعـم تلك مجيـع عىل نحـن
من وصلتنا التي الوعـود تلك يف املشـاركة... من اليهود جيري اسـتبعاد حق «... بـأي
جديرًا كان انه مؤكـدًا اليهود؟ إىل يوجهـون كالمهم كانوا الذين اليهود األنبيـاء أفـواه
املفعمة املستقبلية، األحداث إىل األول وينبهوهم املقام يف بشـؤوهنم أن هيتموا باألنبياء
كلامهتم تكون وأحيانـًا سـواء. حد عىل بالباليا واملصائب واملشـحونة منها باالزدهـار
باالسم، إرسءيل أبناء ذكر بإيراد كام عند قيامهم قضية بعينها، عىل دالة ذاهتا وعباراهتم
ما أو عن بيت داود، العرشة، األسـباط أو القدس، أو... كنعان أرض عن حديثهـم أو
للكلامت األصلية متناقضة للدالالت معـاين األمور وحتميلها هذه قرس ال جيوز شـابه.
األنبياء واملوجهة عن قدماء الصادرة النبوءات هذه إىل إضافة ...» مرجعية». أية ودون
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معها وتتناغم تتفق اجلديد التي... العهد «منها» يف العديد لدينا بعثهم حول اليهـود إىل
جمازي بمعنى كالمه يسوق أم حرفيًا ما يقوله أكان املسيح يعني نعلم... أن «علينا كليًا».
وهل كان رد حريف، تناول املسـألة بمعنـى ملك اليهود؟ جرى إنه لبيالطس قال حـني
املسـيح، أنه نفسـه عىل أعلن حني قصده باملعنى الذي ال، بل بالتأكيد املسـيح ملتبسـًا؟
حيث لنبوءات األنبياء قال إنه كان ملك اليهود، وفقًا حني إليه رمى الذي نفسه باملعنى
«إنكم بحـامس): («املجازين» برنـت خماطبـًا يكتب األمريـن». هذين بني الربـط يتـم
ال املسيح» بسيادة «املتعلقة هذه النبوءات أكدتم أن إذا بالذات األسس بنسف تقومون
نبوءة بقرس فقط ليس تقومون الطريقة عن اليهود. وهبذه وخاص هام أي يشء تتضمن
العهد يف يتكـرر من وعد «ما النبوئيـة». الكتابات جممل سـيل بـل تقفون ضد بعينهـا،

اليهود وبعثهم املستقبيل».(33) بقاء بضامن املتعلق ذلك من أكثر القديم...
ظل يف فقد بِرنِت. ذكـر عىل ال يأتون بعد فيام املوضوع عن كتبـوا الذين أولئـك إن
كاهنًا «مل يكن الكنيس اهلرم لدى أرثوذكيس غري ُيعترب موته، بعد سنوات حياته ولبضع
أحد مرتمجيه، اربِري، وجد ماتياس كام منقوص» إال بشـكل باملسـيحية يؤمن ومل بحق
والعرص البعث حـول آراءه خيص فيام امللحقـة املالحظات يشـري يف أن الرضوري مـن
املؤلفني (الثانويني) أسـامء ذكر إىل ميًال يبدون قلام الكّتاب أن إىل ذلك أضف األلفـي.
وعىل مقروءًا، كان أنـه عىل واضحة مـؤرشات هناك أن مراجـع هلم. غري أو كمصـادر
الثامن القـرن كتاب كل عىل ملحوظـًا موضوع البعـث، تأثريًا إىل بنظرتـه مـارس، أنـه
العديد من بأن يعتقد آيـر ظل قد فإن ذلك ومع النبـوءات. نرش عىل دأبوا الذيـن عـرش
بعد يبادر، دفعه ألن مما لليهود» املسـتقبلية العودة فكرة «ضد يزالون ما كانوا املفرسين
بِرنِت حذو حيذو العموم، عـىل وهو، املوضوع. معاجلة إىل سـنة، أربعني بِرنِـت بحوايل
القلبي انشـغاله من الرغم وعىل يف مناقشـته؛ وتركيزًا منهجية أكثـر يف الـرشح، ولكنـه
احلامس من قليل قدر يعرب عن دون أن متحفظًا، الدوام باردًا، عىل الواضـح، فإنه يظـل

نادرًا. إال
خطأ عىل األساسـية، القضايا من اثنتني الكّتاب، يف أكثر آيـر كان جوزيف وبزعـم
الالحقة السعيدة واحلالة العرشة واألسـباط اليهود ببعث املتعلقة «النبوءات تفسـري يف
بابل؛ من العودة حول جزئيًا النبوءات دارت أن هذه األول اخلطأ وكان لتلـك األمـة».
هي املوجـودة التي الكنيسـة عىل أخـرى، جمازيًا، مـن ناحية كانت تصح أهنـا والثانيـة
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حقًا، الرب وإن كانت ملكوت املوجودة، فالكنيسة يسوع. دشنه الذي السامء ملكوت
علم يعلم اجلميع اإلطالق» كام تناسـب عىل «ال الكفاحية، وهي مرحلتها يف زالت مـا
عنه حتدث فام آخـرون. يوحنا وأنبياء القديـس هبا التي تنبأ السـعيدة الـرشوط اليقـني،
اآلن». حتى إىل الوجود ظهر مسيحي حال أي كيان حاله «ال يشـبه هؤالء كان ملكوتًا
املرشـحة املرحلة املظفرة. فهذه الكنيسـة مرحلة ملكوت الرب، الثانية من املرحلة إهنا
من أن إذن، هلـا، بّد ال البرشي، للجنـس والنعيم واهلـدوء، املطلق، السـلم ألن توافـر
بالسـعادة يضطلع حني للمسـيح الثاين املجـيء التحقق، لدى تنتظـر زالت مـا تكـون
فسـيادة حتديدًا. احلقبة هبـذه تتعلق اليهودي البعـث حول والنبـوءات الدائـرة العليـا.
مرة جيري تقديمهام، ثانية... جهة من العرشة واألسباط اليهود وبعث جهة من املسـيح

حدثني متزامنني».(34) بوصفهام املقدسة، الكتب يف أخرى،
املوجودة الكنيسـة إىل البعث نبوءات توجه اسـتحالة توضيح بذلك له تم أن وبعد
اآلن باجتاه آيـر جوزيف خيطو الثـاين، املجيء سـياق إىل النبوءات بإعـادة هذه وقيامـه
ذلك املسـتقبيل. وإلثبات احلـريف» اليهود بـ«بعـث حتديـدًا متعلقة أهنـا حقيقـة إظهـار
اليهود وعـودة الشـتات، انتهاء حول املقدسـة» الكتب يف الواردة األدلة معظـم «مجـع
واجلديد القديم من العهدين مأخوذة األدلة وهذه العودة. بعد وظروفهم فلسـطني إىل
كانت النبوئية مجيع األقوال بأن القائل الطبيعـي من االفرتاض انطالقًا سـواء، حد عىل
ومتداعمـة ومتكاملة أحيانـًا، ومؤكدة داخليًا، مرتابطـة السـامء وبالتايل من مسـتلهمة
تسلسـلها كاملة يف آير جوزيف يوردها الطويلـة واملقاطع الـدوام. بعضـًا عىل بعضهـا
نثر مع نبـوءة، املعنى الكامل لكل إدراك بسـهولة مـن القارئ يتمكن حتـى التارخيـي.
تأيت قد اعرتاضات عىل أو ترد النص أن توضح إما من شـأهنا بعض «املالحظات التي
كالمه ويتابع وهناك. هنا اليهوديـة» لألمة البعث املسـتقبيل عىل هلا احلريف التطبيق عـىل
دون جمازيًا، ويتعـذر تطبيقها مل تتحقـق قط جزئيًا أو كليًا؛ نبوءة أية ليبني أن ذلـك بعـد
متعلقة بصور وبالتايل فهـي املوجـودة؛ الكنيسـة عىل قـرسًا، كله املقطع إقحـام معنـى
باملجيء معينـة، حاالت يف أو، احلرفيـة، إلرسءيل احلـريف املسـتقبيل بالبعث واضحـة

استكامهلا. تم قد تكون العودة حني ربام الثاين،
نبوءة من الفصل السـابع من آيات معينة تعامله مع لدى جوزيف آير خيتتم وهكذا
ُوعد ما «إن يف العرض، قائًال: عىل منهجه فيض األمثلة من غيض وهذا ميخـا عرضه،
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األبد». ولنسله إىل له تعطى إن آنذاك جيب عليها التي كان يقف األرض أن هو أبَرهام به
حزقيال نبوءة من والثالثني والتاسع السادس الفصلني من طويلة مقاطع إيراد لدى أو
غري اليهود لكنائس يمكن يسـأل: «كيف حيث تفسـريها جمازيًا حماوالت معرتضًا عىل
ومن جبال إرسءيل؟» فوق املمتدة األرض يف واحدة أمة تصبح أن عمومًا املسيحيني أو
يكن يف إذا مل و املستقبيل... حول البعث واألشمل... األطول النبوءة هي يقول: «هذه ثم
تكفي أن احلاسمة الطويلة النبوءة هذه شأن من فإن آخر... مقطع كله الكتاب املقدس
احلريف البعث مـن نوع طريق التحقق عـن تنتظر زالـت ما املسـتقبيل... البعث لتأكيـد
من الفصل األوىل اآليـة عىل معلقًا يقول أخرى، مرة أو، العـرشة». لليهود واألسـباط
«يف التالية: الكلـامت من واضحـة باليهود العالقـة «إن دانيال: نبـوءة من عـرش الثـاين
شعب أي شعبك، عبارة أن يفرتض أن يستطيع فمن إنقاذ شعبك». سيتم ذلك الزمان
يمكن، املسيحية الكنيسة أن صحيح هيوذا؟ أو أمة إرسءيل غري تعني أن يمكن دانيال،
املتعذر، ولكن من الرب... شـعب اسـم عليها ُيطَلق أن من الصحة، كاف بقدر فعًال،
:7) دانيال نبوءة أيضًا لدى اقتباس يبادر، أو شـعب دانيال». اعتبارها املعاين، بأي من
الكتابات سـائر يف األعىل، املراتب ذوي القديسـني شـعب «إن قائًال: الـرشح إىل (27
واضحة كهانة وبالتايل فإن شـعب إرسءيـل؛ القديم يدل عىل العهد يف الواردة النبوئيـة
مملكة األرض، ستكونان عىل أي السامء، وسيادة حتت بمملكة سينعمون هنا إهنم تقول
«هذا أن (7-6 :1) أعـامل سـفر إيراد لدى أيضًا، مـرة أخرى يعلن، دائمـة». أو حـني
أو هيوذا... مملكـة... بأن لدهيم توقع كان احلواريني أنفسـهم الرسـل بوضوح أن يبـني
أن و مـن األوقات. وقت يف وإعادهتا لإلرسءيليني بعثهـا يتم أن من بـد سـيادهتا... ال
معرفة إن بالقول يكتفـي بل يتوقعونه، كانـوا الذي البعث حقيقة ذلك ينكـر ال الـرب
تصور جيوز ال كام هلم. متاحة تكن مل العملية هذه ستتحقق فيها التي والفصول األزمنة

توقعهم». أخطؤوا يف قد هؤالء كان الرسل إذا تصويب سيحاول كان ما الرب أن
املقدمة يف واحدة مرة ترد العبارة صحيـح أن اهلداية. ملسـألة آير جوزيف يتطرق ال
باهلداية متعلق القديم... العهد أنبياء املوضوع الرئيس جلميع أن يل «يبدو يقول: حيث
جيب ال بالطبع البحث. يف عىل االطالق ثانية تظهر ال أهنا إلرسءيل وبعثها» غري احلرفية
وقت من ستتم يف بأهنا مؤمنًا يكن أو مل اليهودية باهلداية يكن مباليًا مل أنه أخذ األمر عىل
إىل خالف حيتاج موضوع يكن مل األمـر أن عن ناجتة كوهنا تعدو ال األوقـات. فاملسـألة
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بنظره كان البعث أن افرتاض جيوز ال وكذلك الربوتستانت. فرسان التأويل برهان بني
األمر كون وعدم مرتادفتان. أهنام عىل استخدم العبارتني أنه اهلداية، أو عىل منطويًا أيضًا
اآلخر. من أحدمها متييز يتم حيـث قليل قبل املقتبسـة اجلملة من بوضوح يتبني كذلـك
سـعى الذي هو له، تصدوا من املفرسين كثريًا بأن يعلم كان الذي بالتحديـد، فالبعـث
مشـريًا إرسءيل احلرفية، فقط ليس إىل آخره الكتاب أول من يكرر تأكيده فام إىل إثباته.
جمازي «بمعنى تطلق أال جيب صهيون القدس، أبَرهام، نسـل إرسءيل، عبارات إىل أن
انطالقًا وهذا يدل، أيضًا. احلريف» «البعث بل عىل املسيحية» الكنيسة أو املسيحيني عىل
فعيل، مادية، حتويل جسـدية، اسـتعادة عىل املرافقة، والتلميحات املقاطع املقتبسـة من
وذهاهبم الرومان لليهود ترشيد قبل موجودًا كان لألشياء قديم وضٍع إىل عودة أرضية
يف أمة ترسيخهم وإعادة فلسطني، يف املنفيني وجتميع الشتات، بإهناء ييش مما املنفى؛ إىل
إىل بيسوع، وهدايتهم يقبلون وجعلهم الصحيح، اإليامن إىل إعادهتم أما ختصهم. مملكة
هذا ويتجىل الرب. أعامل من ومتميز منفصل عمل آير، جوزيف بنظر املسيحية، فهي،
من إىل السادسـة األوىل املقاطع عىل الضوء بتسـليط يقوم حني الوضوح من كبري بقدر
ومرقس متى، أناجيل يف معينة بآيـات يربطها التي مالخي من نبوءة الرابع اإلصحـاح
سـيأيت ليمهد الذي الرسـول أن املؤكد مـن يقول: الطويـل ويف ختـام عرضـه ولوقـا.
األشياء «استعادة بــ يسوع قال األول، كام املقام يف سيقوم الثاين املسيح ملجيء السـبيل
«سيوجه ذلك وبعد كلها». األشـياء باسـتعادة هنا املقصود هو إرسءيل كلها»: «وبعث
ظل الذي املسيح ذلك إىل عقيدة برأيه: «سيقوم هبدايتهم أي، إىل آبائهم» األبناء قلوب

ينتظروهنا».(35) آباؤهم...
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(7)

الطريقة هبـذه جوزيف آير عنهـا دافع التي العـودة املسـتقبلية فكرة أن مـن املؤكـد
الدين أن رجـال ويبدو بعيـد. ثان غري يف جميء آمـاًال وتشـجع ترتسـخ كانت البحثيـة
أدركوا األقل، علنًا عىل هذه املوضوعـات، ميالني ملناقشـة يكونوا مل املحافظـني، الذين
العقالنية النظر وجهة كانوا يتصورونه ما يقدموا آلخر، أن من وقت بات رضوريًا، أنه
«إثارة عـىل دأبوا لكّتاب ناضجـة) غري فكـرة (شـيوع من متشـككني املوضوع، حـول
احلايل الوضع يف سـتقوم واملجد احلق عىل قائمة مملكة كونيـة عن خياليـة... خمططـات
شارب الدكتور ْغِرُغري وباحثًا كالسـيكيًا ومرشقيًا يدعى الهوتيًا فإن وهكذا للعامل».
بأن أورشـليم والسـلطة الزمنية القائلة املقبولة التقليدية التعاليم املسـيحية بعرض قام
النبوئية الوعود أما ثانية. تقوما ولن األبـد، للتدمري مرة وإىل تعرضتا كانتا قد اليهوديـة
و«القديسون أوجدها؛ التي الرب ومملكة املسيح يف فقد حتققت بأكثريتها باملسيح املتعلقة
بعد، فيام سيملكون ملكوته كانوا والذين دانيال، عنهم حتدث الذين أعىل املراتب» من
دانيال، شـعب اسـم الكتاب يف هذا عليهم «يطلق الذين باليهود، عالقة أية هلم تكن مل
آراء موجهة ضد الالذعة آيـر جوزيف انتقادات وكانت الرب املحتملـني». قديـيس ال
أساقفة ألقى رئيس سنوات، ببضع كتابه بعد نرش واآلن، من الكتاب. وأشباهه شارب
يتناغم عقالين متامسـك... «رشح تقديم فيها حاول أكسـفورد موعظة يف وورتشسـرت
وقد اليهود». خـالص من بولس القديس ملوقـف املقدس، للكتـاب العامة النربة مـع
طويلة عصور منـذ مقبوًال بات كان قد مـا حديثة بعبارات احلقيقة رًا يف توصـل، مكـرِّ
«شـعبه هنائيًا نبذ كان قـد الرب يقـول بأن اسـتنتاج إىل األغسـطيني، التصور بوصفـه
ما إرسءيـل...» بني مجيع «خيِلـص عبـارة بولس وبالتايل فإن شـعبًا». بوصفـه املختـار
السعيدة و إعادهتم كله» اليهودي للشـعب املسـتقبلية «اهلداية أن تعني لتسـتطيع كانت
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أعدهم للمجد». ثم قد كان «أن سـبق للـرب النخبة ممن وبلدهم بل إنقاذ مدينتهـم إىل
إذا القديمة، النبـوءات الصحيحة لفهم الطريقة بـأن اعتقاده عن األسـاقفة رئيس عـرب
البعث، هذا مثل عىل وطنهم» وبالتايل إىل ظافرة لليهود عودة عىل منطوية «تبدو كانـت
املنبثقة والروحية الزمنية املتعة أشـكال «وأنبل املسـيحية احلالة السـعيدة للكنيسـة هذه
أن باالسم ُيذكر مل لواحد سـبق األرض» كام سـائر سـكان لتعم البهيجة الفرتة هذه من
مسـتوى إىل ورفعه لألنبياء املجازية اللغة نطاق توسـيع املبادرة «إىل هي كتـب مؤخرًا،
وكان هذا ساموية». األرضية أثوابًا الصور إلباس من يمكنه بام الروحي املعنى من أعىل
مسـألة عن أما البعث. حول الدائرة للنبوءات املجازي إىل التفسـري عودة عمومًا يعني
املعنى احلريف التنـازالت أمام لتقديم األسـاقفة مسـتعدًا رئيس كان األلفي فقد العرص
ما حسـب وهبائهام، جمدمها بكل فعًال سـيتامن الثاين والعرص األلفي فاملجـيء الدقيـق.
وقد عنى بوضوح. النبي قـال كام كليًا، جديدتني سـامء وحتت فوق أرض ولكـن رأى،
(بوصفهم اليهود فإن أية حال وعىل من الزمن. أجيال مسافة بعيدًا كان أن احلدث ذلك
احلقيقة... قد أضاعوا كليًا يف كانوا «فاليهود فيه: أن يشاركوا وسعهم يكن يف مل شعبًا)

الزائلة».(36) الدنيوية العهد نعم عىل احلصول مقابل القومي كياهنم
توجهات إنجييل ذو ولكنه الكنسية يف املؤسسة أدنى مرتبة من وهو ِوتَِكر، إدوارد أما
البعث حول أطروحة... ففي عمله: ذلـك. من يشء يكن لديه فلم يبدو، ما ألفيـة عىل
من امتالك مجلة من مكنته الكتب املقدسة دراسـة إن يقول: م) 1784) لليهود النهائي
إىل املزيد أفضت أكثـر... الدراسـة «متابعة وإن: املوضوع؛ حول كليـًا املختلفـة اآلراء
البعث لربـط موضوع رضورة أيـة هناك ليس أن رأى وقـد اآلراء». ترسـيخ هـذه من
منفصلة. فيـه بصورة الغوص املمكن ومن الشـائكة، األلفي العرص بمسـألة اليهـودي
فـ«املقتطفات أساسـًا له: الواضحة املقدس الكتاب اعتبـار بيانات املفضل من أن غـري
األنبياء مجيع أن ويرى هـي». كام فهمها حرفيًا جيب معنى عبـث، سـتحمل، دونام التي
أفراد، ال مع للرب مع شعب، ميثاق إىل مسـتقبيل، بعث أي عن لدى احلديث يشـريون
إال يمكنها ال مجيع بني إرسءيل...» «خيِلص بولس: وعبارة له. املقدمة التأكيدات وإىل
البعث أن عن واضحًا «إعالنًا هنـاك فإن وبالتايل الوعود. تلك مع منسـجمة تكون أن
بل جديدة أرض عىل ال يتحقق بعثًا حرفيًا، يكون من أن أيضًا له قوميًا». والبد سيكون
(سـفر تراها» التي األرض «كل أبَرهام وعد الرب أن فبام األرضية». الكرة «عـىل هـذه
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آخر. أريض كوكب عىل أرضًا يرى أن بوسعه يكن مل أبَرهام 13: 15) فإن التكوين
من املزيد إىل قبل االنتقـال الصلبة هـذه األرض عىل حماكمتـه بانيًا ِوتَِكـر، ويزعـم
جزءًا من موضوع وأن مطلق؛ وعد... هو ألبَرهام... املقطوع هذا «الوعد أن احلجج،
إهنا اآلباء أنفسـهم». فيـه ل جتوَّ الذي الدائـم لذلك البلـد باالمتالك متثـل الوعـد هـذا
فإن وبالتايل وذريتـه». ألبَرهام املوعودة األرض مـن أبدًا، ُتقهر لن مطلقـة، «منحـة...
املحاكمة». يف منصفني إذا كنـا بقائها... طوال إرسءيل لذرية األرض «مضمونـة هـذه
تضمنت التـي موسـى واألنبياء من لـكل الكثرية ِوتَِكـر املقتطفات ذلـك يـورد وبعـد
الرب الذي منحه الوطـن إىل إرسءيل لبني وحرفيـة هنائية بإعادة املتعلقـة «التأكيـدات
شديدة بعبارات قطعت الوعود «تلك مشـددًا عىل حقيقة أن أخرى، بعد مرة ألبَرهام»
يتم يكن مل وهو يقـول: «إذا جمازي». تفسـري ألي جماًال يرتك ال والبسـاطة بام الوضوح
بالذات» أجدادهم بـه وعد الذي البلد ذلك امتالك أخـريًا من ومتكينهم اليهود إعـادة
ألنه أمر يستحيل تصوره وهو باطًال» الوعد سـيكون «أن أن يعني: شـأن ذلك من فإن
احلصول مقابل القومي كياهنم «مل خيرسوا فإن اليهـود: وبالتايل الرب. صادر عن وعـد
الشـتات من يتم جتميعهم «ألن جيعلهم مرشـحني وذلك املوعودة» الدنيوية النعم عىل

القديم».(37) وطنهم وإعادهتم إىل اآلن، فيه يعيشون الذي الواسع
من جمموعة صـدرت اليهـودي؛ كام املوضوع عـاد ِوتَِكـر إىل سـنوات وبعـد بضع
(املشـار اجلدل حول وخصوصًا عرش، الثامن القرن ثامنينيات يف اليهودية» «األدبيـات
املجيء حول الدائرة النبـوءات بشـأن وديفيد ليفي بريسـتيل الدكتور بني من قبل) إليه
أن أفرز لبث وما عابرة. بصورة املسـتقبيل وردت مسألة البعث حيث األول للمسـيح،
أوهلام بري متركز ِرْتَرشد لينكولنشـاير يف عميد َسـدبروك كتبهام مؤلَّفني النقاش أيضًا هذا
التوبة واالعرتاف باملسيح مع إىل اليهود ودعوة ليسوع، املسـيحانية الطبيعة معاجلة عىل
فقد يف فرنسـا الثورة اندالع بعيد الثاين الذي كتـب املؤلف أمـا بعثهم. موعـد اقـرتاب
األرض املقدسـة» وعىل إىل «إعادهتـم اليهود عىل نموذجيـة، بصورة اهتاممـه، انصـب
يف الثاين الصرب ينتظر املجيء نافد ألفيًا كان الذي وبري اجللل». احلدث «هذا أمهية مدى
البعث «يعارضون فكرة الذين الكتاب مع لالشتباك وقتًا خيصص أن يسـعه مل أية حلظة
والرىض االقتنـاع كامل ظـل فقد أن قال. كام سـبق آليـر األلفية» واململكـة اليهـودي
العهدين الـواردة يف الكثرية املقاطع املناسـبة عىل القائمة آرائه اخلاصـة فيض بإطـالق
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العربانيني إلخوتنا النهائية اإلعادة موعـد وقرب «يقينية تظهر وكلها واجلديد، القديـم
«بعثهم سيشـكل ذلك واثقًا من أن وكان املقدسـة». األرض يف ممتلكاهتـم القديمـة إىل
العظيمة «اسـتكامل سـائر وعـود الـرب يعقبه أن مـن والبد كأمـة» األخـري الدنيـوي
عددًا أن إال ذاته، الرأي يتبنـون التسـعينيات يف األلفيون الكتاب وكان واملجيـدة».(38)
القسـم الثاين يف بنا مّر البعث. وكام موضوع عىل خاص، مل يعكفوا، بشـكل منهم كبريًا
مطلقة كانوا متأكدين بصورة التي األخـرية مناقشـتهم لأليام معرض يف ذكره ورد فقد
وبالنسـبة إىل هؤالء مل جدًا. تبدأ قريبًا أن عىل موشـكة هي أو بدأت، كانت أهنا قد من
من النبوءات مالئمة اقتباسـات بضعة ألن خاصًا، برهانًا يتطلب اليهودي البعث يكن
النثر سـيل عرضية، تكـون أن تـكاد بصورة فاملوضـوع محلـه، كافيـة. كانـت والرؤيـا

امللتهبني.(39) العرص ملتحميس املميز واجلارف الصاخب
وأكاديميًا، هادئًا، كان الرجل فَطْرح مغايرة. طبيعة من فكان ِجرام تشارلز كتاب أما
أستاذ عادة من كان أيضًا. خيصه تاريخ إىل ينتمي وهو وبحذر، موزونة بعبارات وُكتب
ذلك املوضوع للمناقشة. وكان موضوعًا سنويًا حيدد أن بكمربدج النورييس الالهوت
مسـتقبيل أي بعث لتوقع املقدس الكتاب يتضمنها التي «األسـس م): 1795) عام يف
بصامت كانت التالية. يف السنة مقاله نرش وتم الطالب ِجّرام إىل اجلائزة ذهبت لليهود».
بكمربدج التحـق فحني والنـرش. واملوضـوع، واملـكان التاريـخ، عىل ظاهـرة العـرص
من العرشين جتاوز كان عاديًا. فقد طالبًا ِجّرام يكن مل إيّالند) منحة (مجعية من مستفيدًا
املرموقني برجال الدين ارتباط وثيق له وكان التعليم، سنوات من خربة ومالكًا العمر،
سـائر عىل قليل غري اطالع مع املعارضـة، املنشـقة وبالفئات األنغليـكاين) (الفريـق يف
الطويلة احلادة النقاشـات من العديد أن صحيح الطوائف املختلفة. بني نقـاط اخلالف
العقالين فأكثر، وهو أكثـر ملكاته، يف شـحذ سـامهت كانت قد اخلالفية القضايا حول
ولـدى دخوله األنغليكان؛ األكثر دفئًا ملذهـب إىل البحـر أيضـًا انجر أنه بطبعـه، غـري
يصبح بدأ قد كان الذي تشـارلز ِسمُيون حول بجامعة التالميذ املتحلقة اجلامعة التحق
االسـتجابة يف بكر أنه من الرغم وعىل األنغليكان. الكنيسـة رجال بني زعيًام معرتفًا به
مسته قد ِسمُيون كان إذا ما فإن مسألة اخلارج، يف التبشـريي للعمل اإلحيائي للحامس
اليهودي باجلانب اهتامم أي أبدى قد بعد يكن مل أنه مؤكدة. إال غري تبقى األلفية النزعة
عمومًا.(**) جتاه اليهـود سـلبية ميول ذا ذلك، من أكثر يبدو، األلفيـة، بل التعاليم مـن
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آراء يكون ذا أن ممكنًا كان ما الشـك، إىل عقالين ميال أيضًا، وهو النورييس واألسـتاذ
عنوانًا ملقال للموضوع اقرتاحه أن غري اليهـودي. موضوع البعث حول قوية شـخصية
رأينا، أن سـبق لنا كام األلفية، اآلراء كانت حني ملناخ التسـعينيات رصيح انعكاس هو
كام يشهد ِجّرام، إىل بالنسبة يكن، مل هذا أن غري اليهود. بعث تكرار مناقشة تنترش ويكثر
عىل كليًا قامـت البحث حصيلة أن وبـام قبل؛ من نظـره «لفت موضوعـًا مذكراتـه، يف
الكتاب قال لكل ما بدراسـة متأنية القيام عىل حرصت الكتاب، فقد يف األدلـة الواردة
بعض معينة وقراءته إىل أعامل تأويلية رجوعه وجوب من الرغم وعىل املوضوع». عـن
رجل نظرة كانت نظرتـه أن الواضح فمن املوضـوع، حول الدائرة اجلداليـة األدبيـات

التفكري.(40) مستقل
النبوءات من العدد الكبـري هذا بمثل حظـي آخر موضوع من «ما ِجّرام أنـه يزعـم
تأكيد أولئك الذين مع متفقًا منها، يبـدو كثريًا إن لليهود». املسـتقبيل البعث كموضوع
ال يفيض ذلك غـري أن البنية، هذه مثـل َسـُتَقّر صويف، بمعنى تفهم أن جيب أهنـا يـرون
ذلك أن شـأن فمن عليها؛ إضفاؤه يمكن الـذي الوحيد املعنى هو إىل القـول بأن هـذا
اليهود إىل بالنسـبة اجلدوى كليًا وعديمة للفهم قابلة غري إهنا يقول افرتاض إىل يوصل
فكرة أية امتالك عىل قادرين يكونوا فإهنم مل واضح هو منها؛ وكام أوًال باإلفادة املعنيني
النبوءات تلك كانت فإذا والواضح. الطبيعي تفسريها من استخالصه ما يتم عدا عنها
الوعد سيفهمون... احلال، بطبيعة كانوا، فإهنم كنعان، امتالك بـ«إعادة اليهود وعدت
بعثًا تتضمن من األخرى... عمومًا «متميزة... أخـرى مقاطع هناك أن غري بحرفيتـه».
مدرسة هبدوء عىل املناضد قالبًا اآلن، الكاتب ويقول فقط». الرأي صعيد عىل مستقبليًا
هذه طريق عن به بصورة مؤكـدة» «جيري التنبؤ إن بعثًا مسـتقبليًا اآلخريـن، املفرسيـن
صلة منطوية عىل جمازية سـتبدو يف أطـر عادة جيـري حرصها كثرية «ومقاطـع املقاطـع

احلدث». هبذا شأن ذات
أي حول الدائرة الكتابيـة الوعود سـائر عليه الذي تقوم األسـاس أن ِجّرام ويـرى
الصادر الوعد ففي ذلك أبَرهام. مع الرب قطعه الذي العهد مسـتقبيل هو هيودي بعث
أرض كنعان، كل غربتـك، أرض بعدك مـن أنت ونسـلك «وأعطيك يرد: الرب عـن
اليهود و«حـق حمدود« وغري وعد «مطلـق وهـو (8 التكويـن (17: « مؤبـدًا... ملـكًا
اليهود إعطـاء جرى العهد هـذا طريق وعن للتـرصف». قابل غـري فلسـطني يف أرض
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اليهود بأرض فإن: «مطالبة ذلك البلد، وبالتايل يف األزمنة» لكل صاحلًا مرشوعًا «حقًا
صانع وحاكم الكون منحة كانت إذا وعادلة معقولة مطالبة الدوام عىل ستبقى فلسطني
األنبياء أن اللغة يتضح من أبدية». مللكية أسـاس رشعي القدرة قادرة عىل تشـكيل كيل
أن جيب اللتني وهيوذا... إرسءيل «بعث فإن: وبالتايل النحو. هذا عىل الرب وعد فهموا
أرضهام» يف ملكية هيوذا مع إرسءيل بيت توحيد فيه يتم مسـتقبليًا... بعثًا تعودا معًا...
مناقشته بعض يف معرض ِجّرام يقول كام املوضوع، نبوءاهتم عن من للعديد وفقًا سيتم

وحزقيال. وإرميا هوشع، املأخوذة من نبوءات العالقة ذات املقاطع
تنطويان عىل أخريـني مقولتـني يطرح ِجـّرام الـذي أثـاره موضوعنـا، ويف اجلـدل
بدء منذ الـرب، بأن أعامل يقر فهـو كوين. تصور من مسـتمدة ملحوظـة: األوىل أمهيـة
فـ«تشـكيل الطبيعـة» و«عامل خطة كربى. مـع متناغمة خاضعـة إلدارة ظلـت اخللـق،
متمثلة سمته املذهلة مسـبقة، بصورة تدبريه جرى ترتيب عن يعربان احلكم السـاموي»
ومتدّرج». متطور بنا حييط ما الكامل... فكل نحو بدايات صغرية من معني... «بتدّرج
دائبة السـاموية» اإلدارة «خطة آدم، ظلت البرشي، مـن زمن اجلنس تاريخ ميـدان ويف
وأكثر سـبقه، مما أعم منها كل من الرمحة... متعاقبة شـكل «جتليات التكشـف عىل عىل
عصور توقف إىل ذلك «ستبقى تفعل وهي الرب»؛ عن... أهداف اإلعالن يف رصاحة
ونموه ونضجه». «طفولتـه له كانت هيـودي» «ملكوت ثمة كان التاريـخ ويف العـامل».
ألن ونظرًا مماثلة». تطورات التي شهدت املسيح «ملكوت مسيحي، ومملكة بعده وجاء
سيكون النمو طريق عىل به يستهان ال شوطًا طفولتها وقطعت قد جتاوزت اململكة هذه
األرض هناية ترى أن إىل نفوذهـا... «يف ومتدّرجان مطـردان وصعود» «تقـدم ثمـة...
إن وبولـس أيضًا. يسـوع لسـاين وعىل األنبياء نبوءات يف يتضح مثلام الرب» خـالص
احلقيقة، للمرة يف عنـه، الكشـف تم كان الكونية» قد الربكة «العامل منـح الرب اعتـزام
املسيح، مملكة لشمولية الحقة من «جتليات» كام هنا، ومن العهد. يف أبَرهام أمام األوىل
ويشـري املطاف. آخر حتتضن اليهود سـوف أهنا أن نسـتخلص احلال، بطبيعـة يمكننـا،
وِوتَِكر وآير نيوتن، وطومـاس بِرنِت، فيهم بمن الكتاب من العديد أكـده ما إىل ِجـّرام
وخصوصًا للعهد، بعدم نبذهـم، وفقـًا وعد، قـد كان الذي الـرب إن ويقـول سـابقًا،
األجيال كل هذه عرب عليهم» «وحافـظ أبقاهم كان قد االعتيادي) غري (الغـرض هلـذا
قال: الذي نفسه يسوع قبل من ِجّرام، يتابع النحو، هذا عىل األمر فهم والعصور. وقد
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حمسنني» الناس يدعوهم أن يريدون فيها السلطة وأصحاب األرض يسودوهنا، «ملوك
مع استعادهتا سـتتم أورشـليم التي أهنا نفرتض «طبيعي أن هنا ومن 24)؛ :21 (لوقا:
«هذا يف أن للشـك ال جمال وبالتايل أصحاهبـا األصليني». لصالح الوقت حلـول ذلـك

حتققه». ينتظر اخلالص...
يفكر كان ِجّرام أن الواضـح األطروحة من هلذه املؤيدة الثانيـة احلجة لـدى طرحه
بمعناها لـ«إرسءيل كلهـا» باخلالص املسـتقبيل للتسـليم املسـتعدين املفرسين بأولئك
املحتمل ومن «املادي» اجلسدي البعث فكرة رفضوا ولكنهم البسـيط، أو األغسـطيني
عىل الكنيس اهلـرم عن الفعـل الغاضب الصادر رد الـرد عىل يف وضع يكـون أن أيضـًا
أن املعقول غري مـن «كان ويقال: ُيعرتض قـد يقول: فهو الصاخبة. األلفيـة الدعـاوى
واملكافآت «العقوبات ألن: اليهود» لصالح الدنيوية النعم استعادة تأكيد يف املبالغة تتم
وزن تكون ذات «ينبغي أن مماثلة حجج ويؤكد أنه ما مـن الدين املسـيحي روحية». يف
أننا غري ذلك إىل املقدسـة. أضـف الكتب يف الرصحية الواردة باإلعالنات حـني تقارن

الساموي». املجد إىل أن يقود من شأنه ما نحدد ألن مؤهلني
حول إليها توصل التي إىل االسـتنتاجات يلمح ِجّرام كان اجلملة األخـرية يف هـذه
إثباته عن بعد. أما فيام سأعاجله البعث من اجلانب األلفي؛ وهذا اهلداية والعرص مسألتي
التلخيص موردًا أطروحاته أكمل فقد «املادي» اجلسدي البعث من نوع حصول حتمية
إىل أصغينا العربانيني، أم أمام نفسها السامء عىل قطعته العهد الذي أنظرنا «سواء التايل:
فإننا املسـيحية، النتشـار املتطورة التدرجية الطبيعة عاينا أم النبوئيـة... الكتابات نـربة
جزءًا إنه يشكل لليهود. املستقبيل نوع من البعث لتوقع الداعية األسباب نجد وفرة من
قبل منتظر من وهـو دونه. مـن منقوصة سـتبقى التي اإلهلي احلكم خطـة من أساسـيًا

ضده».(41) معقول اعرتاض يبدو، أي فيام هناك، أنفسهم، وليس اليهود
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(8)

للنبوءات، أو رشوح يف أو ختصيصًا البعث مسـألة تعالج التي النصوص سـائر بني
مقال يربز مواعظ، عابرة، أو ذات شأن، وكراريس دراسات ويف األلفية؛ كتب يف حتى
املوضوع. عن كامًال أكثر املؤلفات عىل أنه املركزية، املتبرصة وبمحاكمته بشموله، ِجّرام
االعتبار، رغم بنظر أبعاد كثرية للمشكلة أخذ يف قصد، غري عن أخفق، ربام أنه صحيح
مالحظته، مـن اإلفالت قادرة عىل ُأعّدت ما كانـت التـي األعامل كـون بعض حقيقـة
خلص فلسـطني، إىل الفعلية العودة خيص موضوع فيام أنه، غري بحثه؛ يف أثرت ربـام بـل
وبِرنِت، (الذي يذكـره) طوماس نيوتن كل مـن كان مجيـع األمور التي ومنطق بإجيـاز
جرى فبقلمه هـو. ختصه حججًا قبلـه، وأضاف طرحوها قد وآخرين وِوتَِكـر، وآيـر،
عريضة. الهوتية منظومة سياق ضمن لكن عابرًا، جداليًا كراسًا وليس تقديم املوضوع
اجلمهور املتدين ولكـن شـعبي، كتاب إىل حتوله دون العمل حالت أن طبيعـة صحيـح
يكون أن يكاد حمتـوى ذي يشء من ما التعاليم. مجلة مـن منه واسـتخلص قرأه املتنـور
اليهودية العودة وفكرة املوضوع، تناولـوا كتاب الحقني من قبل اجلدل إىل أضيف قـد
هذا عىل األقل. الزمن خالف لعقـود من مثار تكن مل وكأهنا بالـذات تبدو فلسـطني إىل
والعرص الثاين، املجيء وطبيعة مثل هداية اليهود، معلقة ذات عالقة مسائل وقد بقيت
ولكن ِجّرام املهتم. اجلمهور أو الوعـاظ أو لدى الكّتاب حاسـمة أجوبة األلفـي، دون
ظل ذلك اجلسـدي. ومع البعث نقطة خيص املسـألة فيام حسـم يبدو، يف ما نجح، عىل
األدبيات كانت كـام اخلارج، يف انتشـارًا تتسـع كانت األلفية فالروح مسـتمرًا. النقاش
أن الكّتاب عـن فضًال أخرى، إىل املوضـوع مرة بعد بالذات، تعود األلفيـة، لطبيعتهـا
سـيتم وكيف مثل: متى عملية كانوا ينبهرون بمسـائل اجلمهور، مثلهم مثل األلفيـني،
أملح ِجّرام أن من الرغم سيساعدهم؟ وعىل الذي اليهود؟ من سريحل من أين البعث؟
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لنزوعه ظل، فإنه هذه النقاط من اثنتني أو واحدة إجابة عن إىل وغامضة عامة، بطريقة
عازفًا فيه، يعيش كان الذي املرعب» لـ«الزمن تصديق التشـخيص األلفي إىل الواضح
إيراد يف يرتّددوا مل آخريـن متدينني كّتابًا أن غري كتابه، يف األمـور مثل هذه عـن مناقشـة

من التفاصيل. الكثري
مثل مثلهم األخرية، األيام تواريخ احتساب إىل سـعوا الذين العجولني األلفيني إن
التوفيق طريق عـن املكشـوفة عىل صحة الديانة للربهنة جهدوا الذيـن الكتاب بعـض
النقاب عن يكشـفوا أن حاولوا، مجيعـًا، الراهنـة، واألحداث بـني النبـوءات القديمـة
إىل فلسـطني سـيذهبون هل اليهود؟ سـيعود متى الفعيل. البعث وراء األرسار الكامنة
بـ«آخر مرتبطًا كان تاريخ اخلالص اجلميع بأن سـّلَم يف موجات؟ لقد أم دفعة واحدة،
زمانني ونصف واحد، (زمان كام يف عامًا، وستني ومئتني ألفًا متتد بفرتة األميني» أزمان
يف رؤيا «الوحش الرابع» الوارد عامل من «اجليل األخري» وذلك دانيال، نبوءة يف زمان)
وقد موجعة. رضبة سـتتلقى عند دانيال، كانت «اململكة الرابعة» الذي يوحنا القديس
املقدسـة، روما إمرباطورية وارثة الكاثوليكيـة، الـدول اهنيار يعني أنه عـىل ذلك فهـم
(وهذا التشخيص رأسها عىل يقف الدجال، املسـيح البابا: كان التي البابوية واحلكومة
الربوتسـتانت لدى بصورة عامة مقبـوًال كان الوسـيط) العرص مصلحي عـن الصـادر
الرابع» «اجليل وهذا أخرى). بعد مرة صحته عىل للربهان احلرب من أهنارًا أراقوا الذين
اإلسالمية للقوة الكامل، االهنيار ربام بل تداعي، يشهد ألن مرشـحًا أيضًا كان بالذات
إىل يرمزان كانا اللذين والبابا فكل من السـلطان الرتكي. بالسـلطان املتمثلة (الكافرة)
اللذين كانا احلدثني املخلص: وقدوم اليهود بعث يعرقالن كانا العامل يف سيادة اهلرطقة
«أزمان حسـاب بداية نقطة كان يشـكل الذي متزامنة. ولكن ما شـبه بصورة سـيقعان
لقد الكتابيني. األلفيـني والباحثني آراء تباينت حوهلا التـي النقطة هي تلك األميـني»؟
للهرطقة، ألن بدايـة اعترب عىل مـا منها كل األجوبة اعتمـد مـن العديد اقـرتاح جـرى
معاينة بدوره، إىل االعتبار، هذا إسـناد وتم هناك. من يبدأ أن عليه يتعني كان احلسـاب
يف احلسـاب خطأ جنب، عمومًا، مع إىل جنبـًا أوروبا، يف اجلارية السياسـية األحـداث
األلفية مع أحد التفاسـري وراء التطابـق وسـعيًا أثبت الزمن؛ كـام سـابق مفرس ارتكبـه
خط الزمن. عىل الوراء األميني» إىل «أزمان بداية تاريخ عكس جرى الراهنة لألحداث
تعترب كانت مهزوزة باتت السلطان أو البابوي احلكم سلطة أن عىل دالة مؤرشات وأية
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ساعة كانت ذلك ومقابل هنايتها. موشكة عىل األميني» باتت «أزمان بأن عمومًا موحية
أدنى. أو قوسني أصبحت قاب تعترب قد اليهود خالص

ِفنتش اعتقـد البعث؟ بعمليـة سـتدق سـاعة البدء كانت بالتحديـد، متـى ولكـن،
وقد الوطن»؛ إىل إعادهتـم اليهـود هي غاية الـرب... «أن إىل تشـري كانـت اآليـات أن
من «الرب سـيعفي شـعبه املقدس أن يوحنـا والقديس دانيـال نبـوءة مـن اسـتخلص
دام قد الرتكـي الطغيان حني يكـون مـن غضبه عليهـم... املزيد صـب الشـتات ومن
يتعني الذي العـام كان م) 1650) عام أن واسـتنتج، بالتايل، سـنة». ومخسـني ثالثمئة
برايتمن حدده الذي املوعد هو هذا كان وبالتحديد التجميع األويل. عملية تبدأ أن فيـه
سـامويل أما الرشق. من اليهـود من الدفعـة األوىل لعودة متهيـدًا الفرات هنـر جلفـاف
وكذلك م) 1650) عام مراجعـة أن أثبت أن بعد طويل، بزمن بعدمهـا يل الـذي كتب
البيوريتانية) (الفـرتة ألفيي من كثـري عقد الذي االسـتثنائي العجيـب م) 1666) عـام
وطنهم» ستبدأ يف جتميع إرسءيل... «عمليات أن حسب فقد خاطئًا. كان عليه، آماهلم
هذا وشاطره عامًا.(42) وأربعني يف غضون مخسـة اسـتكامهلا وسـيتم م) 1766) يف عام
عام يف معينة ففي مناسبة وسـتن. وليم يدعى يف كمربدج وعامل وأسـتاذ الهويت، الرأي
استثنائية وبدرجة اآلن بدأت تتدخل السـامء أن «أعتقد جازمًا األخري: قال م) 1746)
عن حمارضة ختام ويف السـعيد»؛ األلفي العرص رصح تشـيد وراحت العامل شـؤون يف
مذكراته، يقول يف ورقات، كام قارئـًا وأعلن، نفسـه، العام حّدد العهد واهليكل تابـوت
األلفي العرص وبـدء اليهود إلعادة «قادمـًا سـيكون حلسـاباته، يسـوع، وفقًا أن أكدت
املوضوع عـن كتب االسـم مغفل مؤلـف اآلن».(43) وثمـة مـن سـنة عرشيـن خـالل
نفسه، مل هو أنه، التاريخ؛ إال يف حسـابه خطأ عىل وسـتن كان اعتقد أن اخلمسـينيات يف
وأن «انطالقتهم وقت غري بعيد» يف سـتتم إعادهتم «اليهود أن شـّك يف أي يراوده يكن
يكن مل العرص األلفـي ألن نظـرًا جـدًا» «قريبًا تتـم أرضهـم» جيـب أن األوىل... نحـو
كان بأنه مقتنعـًا متحمسـًا كان ألفيًا الـذي ِرْتـَرشد كالرك أما بعيـدًا. أن يبقـى بوسـعه
عام سينتهي اليهود «شـتات عن أن م) 1773) عام كشـف فقد النبوءة، بموهبة متمتعًا
«امللكوت من يقـرتب كان العامل أن إىل تشـري كانت مجيعًا األزمنـة عالئـم ألن قريـب»
أكثر يكون ِرْتَرشد بـري أراد أن أن غـري وشـيكًا».(44) جميئه بات الذي للمسـيح األلفـي
ملك هو احلقيقة يف كان روسـيا قيرص قبلـه، بأن كاتبني مثل مثله اعتقـد، فقد حتديـدًا.
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مملكة هدم مهمة تكليفـه بإنجاز تم كان قد الذي دانيال، نبـوءة يف ذكره الشـامل الوارد
صيف يف أنجزه الذي األول ففي كتابه العودة. الطريق أمام السلطان، لفتح وهو جوج
التمخض عن إىل تنزع قد... احلالية الرتكية - الروسية «احلرب أن رأى م) 1789) عام
تقدير، أبعد و«البعـث الدنيوي األخري... سـيتم... عىل واملجيد» ذلـك احلدث اجللل
أن لبثت ما معينة «أحداثًا أن إال يقول: كتب عام حوايل وبعد سـنة». ثالثني غضون يف
عىل األذكياء «حفزت الفرنسية الثورة انتشـار إىل األشـهر التالية، مشريًا خالل جرت»
التي العظيمة األحداث تلك املحدد إلنجاز... للموعد القدوم الوشـيك بأن االعتقاد
أنه اآلن وقد أدرك .« األقـلّ االحتامل عىل قوي بات املسـتقبل رحم كامنة يف زالـت مـا
األرض إىل اإلعادة... عمليـة... «بداية أن إعالن إىل وسـارع حتديده يف أخطأ كان قـد
بضع سنوات، بعد ما لبث، برذرز ِرْتَرشد أن إال م)». 1791) عام يف سـتكون املقدسـة
كتب وقد م). عام (1798 فلسـطني يف إىل التحرك سـيبارشون كانوا اليهود بأن أن تنبأ
إن يقول األخرية، األيـام حلقبة ودقيقًا منظًام زمنيًا برناجمـًا وضع الذي بِتشـنو، جيمس

م).(45) 1819) عام يتعدى يف موعد ال ستبدأ العودة كانت مسرية
ينطوي عىل يكن نفسـه مل فالتاريخ األلفيني؛ حيبـط مل احلسـابات خطأ ثبـوت أن إال
خطأ يف ذاك أو الشـخص هذا وقوع نتيجة كانت األخطاء أن زعموا وقد فائقـة. أمهيـة
طبيعتها حيث من ال احلقيقة يف مداها الراهنة، من حيث العاملية مسار األحداث تفسري
أن حلقيقة األكيـد اإلدراك األمهية هـو من حيـث املقدمـة يف يـأيت كان فـام أمهيتهـا. أو
األيام أول أجيـال الفرنسـية، بعد انـدالع الثورة أو، العـامل، أجيـال آخـر كان جيلهـم
للبعث بد ال كان وبالتايل الرأي؛ يف متفقني األمر كانوا هذا وحول باألحرى. األخـرية
العائدين أوائـل كان إذا مـا مسـألة تباينت حول أن اآلراء غـري وشـيكًا. يكون أن مـن
احلل إىل أيضـًا تم التوصـل وحـول هذه املسـألة الغرب؛ أم مـن الـرشق مـن سـيأتون
أن عىل اتفقوا املوضـوع حول كتبوا فمن العامليـة. للسياسـة الدقيقة املعاينة عـن طريق
عىل التأكيد فـإن وبالفعل سـيعودون. كانوا تبعثرهم، أماكن مهـام كانت اليهود، مجيـع
عىل ينطوي كان الكتب بعض عناويـن يف أيضًا كام ظهر واإلرسءيليني) (اليهـود عـودة
كان بولس قـد كام الشـتات جممل بتجميع تكهنوا كانـوا قد األنبيـاء ألن خاصـة أمهيـة
هيود املنظور، الشـتات أن اجلميع لـدى معروفًا كان إرسءيـل». «كل إنقاذ مسـألة أكـد
ولكن وبنيامني. هيوذا نسـل قبيلتي من كانوا املتوسـط، ورشق وشـامل إفريقية أوروبا،
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كشعب و«متامسكًا ما يف مكان زال باقيًا ما كان نسلها وإذا األسباط العرش؟ كانت أين
به، خالصهـم قد كان تم التنبؤ ألن نظرًا احلقيقة، يف يكون ما جيب أن وهـذا منفصـل»
خطيئة يف وقعت تكن األسـباط مل تلك دينهم؟ أضف إىل ذلك أن يف هيـودًا كانوا فهـل
من نسـل هيـوذا وبنيامني؛ حتى الـرب أكثر برمحة جديـرة كانت وربـام يسـوع، رفـض
حتني املسـيحية عندما اسـتعدادًا لقبول أكثر هؤالء يكون يف احتامل أن آمال ثمة وكانت
جانب الكتاب من بمصريهم الشـديد االهتامم وراء الكامن السبب هو ذلك السـاعة.
كتب الرحالت، والتاريخ، بقراءة شـغوفني كانوا الذين األلفيني، وخصوصًا املتدينني،
بشـأن فضول حمض يكن األمر مل املسـألة. هلذه مفاتيح إىل يف االهتداء أمًال البحوث، أو
حول نبوءة صحة إىل جاهـدًا سـعيًا بل األمم، إحدى مصائر فصول من غامض فصـل
اإليامنية وللتوق للتوقعات مسـوغًا كونه عن فضًال للتاريخ، مسـيحي تصور مصداقية

اخلالص. إىل الطويل
أرجاء يف جال الذي فلترش غايلز إىل موسـكو امللكة وسـفري الشـاعر والكاتب أما
بحر من الرشق إىل املقيمني «التتـار» أن رأى فقد عرش، السـادس القرن أواخر روسـيا
متطابقًا كان االفـرتاض هذا أن واعتقـد العرش». إرسءيل أسـباط «ذرية كانـوا قزويـن
بالد من ارحتلـت التي عن األسـباط (13) يف سـفر إسـدراس الثـاين مـا هو وارد مـع
عن بعيدة لتعيـش نائية بـالد ما يبـدو» إىل اآلشـوريون عىل أسـكنهم «حيـث املاديـني
التي كانت (سـمرقند) سامارتشـان هي «عاصمتهم... أن إىل وأشـار األخرى. األمم
اسـمها مدينة أيضًا هلم وأن الرئيسـة)؛ اإلرسءيليني مدينة بسـامريا، الشـبه... شـديدة
الشـكل حيث من ال ختتلف عالية، تلة حصينة عـىل قلعة وفيها «مسـّورة جيـدًا طابـور
ويتابع أرحيا». تدعى «عندهم مدينة وأن اإلرسءيليني»؛ عند طابور عن جبل أو االسم
تم الذين اإلرسءيليني إىل متتـد جذورهم يؤكـدون «أن التتار أنفسـهم إن روايتـه قائًال
«عددًا لغتهم فـإن يف مـا يقوله الروس» و«حسـب قزوين». من بحر بالقرب غرسـهم
أسباط. عرش إىل ومقسمون خمتونون» «وهم والكلدانية» الكلامت العربية من قليل غري
سـفر يف ذكرهم ورد الذين الرشق» «ملوك كانوا األسـباط هذه أن زعامء فلترش واعتقد
من العودة إىل اليهود «دعـوة حول دائرًا سـفرًا املفرسين» «كل يراه الذي (16) الرؤيـا

األصيل». إىل مسكنهم القديم وبلدهم شتاهتم...
البعث عن دراستيه كتابة حفزته عىل وربام يل سامويل إىل املقال هذا خمطوطة وصلت
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كتابات من فباالنطـالق العرش. األسـباط مسـألة بمناقشـة األوىل اليهـودي، افتتحت
مع بالتنسيق يل، توصل وباحثيها، بعدها وما الوسطى العصور ورحالة املؤرخني قدماء
بحر من قريبة أماكن إىل ُنفيت كانت قد بأن األسـباط العرش يقول اسـتنتاج إىل فلترش،
هذه النظر وجهة حظيت املنطقة.(46) تلك تعيش يف اآلن وكانت إيران شـامل يف قزوين
سري أشار إىل حيث الشـهري» وسـتن «اكتشـايف وليم عليه أطلق ما جراء شـامًال» «دعًام
القادوسـيني كان باسـم عرف عن شـعب فيها حتدث بلوتارخ كان التي األكارسة حياة
مكان آخر الفرس، إىل لغزو بعد تعرضه انتقل، الشـاملية الغربية، املاديني بالد يعيش يف
شهري إنجليزي متخصص استند إىل وستن ذلك. وباعرتافه فإن بعد يشء ُيسمع عنه ومل
منه القادوسيني املأخوذ باسم يعرف «كان الشعب هذا بأن اعتقد العربية الدراسات يف
لليهود املشرتك االسم (وكان املقدس»؛ الشعب تعني: (قدوشيم) التي العربية الكلمة
أفرتض القادوسـيني الذين من فـإن التتار «يتحدرون وبالتايل األيام)». تلـك هنـاك يف
مؤلف األربعينيات أضفى يف بعـد، فعًال». وفيام العرش األسـباط تلك أبناء كانوا أهنـم
باإلفادة فلترش عىل استنتاج املعنى االسـم، مزيدًا من مغفل البعث، قصرية عن دراسـة
أمىض سـويدي ضابط ذلك التاريخ قبيل نـرشه روسـيا عن تارخيي جغرايف كتاب مـن
يعرف باسم شعب عن سمع السـويدي» الضابط «فهذا البالد. يف سـنة عرشين حوايل
بالقرب دربنت، بعيد عن (غري اجلبال يعيش يف هيوديـًا) كان (ُيعترب كيوبتزين أو كيوبـا
إنه قيل «فقد األصقـاع تلك إىل وصولـه كيفية معرفته عـدم قزوين)؛ ورغم مـن بحـر
ويف حماولة منه العربية». يتكلم بل «وكان أيضًا موسى» رشائع يتبع كان الشـعب الذي
وبني بينها «وربام العـرش األصلية «الكيوباتزيني» واألسـباط معقولة بني عالقة إلقامـة
بإقليم مرتبطة تكون أن دربنت «تكاد يقول: االسم مؤلفنا مغفل فإن أيضًا» القادوشيم
كتب االسم آخر مغفل القديمة». وثمة مؤلف املاديني بالد جزءًا من كان الذي رشوان
القارئ وحميًال فلترش لكتاب مطوًال أيضًا تلخيصًا مقدمًا الرواية، هذه كرر البعث عـن

واملعرفة».(47) العلم يف املتبحر وستن «السيد عىل
شـعبًا بقيت العرش األسـباط الفكـرة القائلة بـأن رفـض فقد نيوتـن طومـاس أمـا
التأثري الواضح لنيوتن. حتت كليًا، املوضوع وِوتَِكر وِجّرام أمهلوا ِهْرد أن كام منفصًال؛
ببساطة عبارة كتب يقول إذ النظر، وجهة تبنى أن باملقابل، لبث، ما آير جوزف أن غري
بعض خمتلفة صياغـة يف الفكـرة، بـل حظيت املقـدس).(48) الشـعب أو (القادوسـيني
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القديمة املهتمة بآسـيا املنوعات نرشه علميًا. ففي إطار تأييدًا اعتباره أمكن الـيشء، بـام
آسيوية» «أبحاث ررستشز آسيتِك باسـم: املعروفة والتاريخ واألدب اآلثار جماالت يف
عن مقال ُنرش وليم جونز، السـري املرموق املسـترشق حترير برئاسـة يف البنغال الصادرة
حتدر كيفية حول دار ملقال الفارسية عن ترمجة املادة وكانت اليهود). من األفغان (حتدر
جديًا «تارخيًا يعترب الرواية يعد مل الذي املرتجم لرأي وخالفًا شاول. امللك من األفغان
األسـاس من نوع إىل باعتبارها مسـتندة عليهـا أطرى املحـرر املرموق فقـد وحمتمـًال»
أن املؤرخـني الفرس أفضل «يرى يقـول: جونز كتب ملحقـة مالحظـة التارخيـي. ويف
هذا النسب؛ بينهم عن مثل فيام تتحدث روايات ولدهيم اليهود؛ من منحدرون األفغان
للغتهم «إن يقـول: وتابع اليهودية». األسـباط بأسـامء متميزة عائالهتم تأكد أن قد بـل
حلكمهم شـأن خاضع ذو إقليم وهلم السـامية؛ اللغات إحـدى بالكلدانية جليـًا شـبهًا
أي إسـدراس، لدى متداولة كلمة بسـهولة إىل تغري الذي ربام هـازارت، يعرف باسـم
كانت طويلة». جـوالت بعد العرش األسـباط إليه وصلت الذي البلـد أرزرت، ذلـك
وجود عن سابقة جنب مع معلومات إىل وجنبًا الرؤيا، من بنوع أشبه مالحظات جونز
ويف الضائعة». «األسباط مصري عن لوجهة النظر الشعبية تأكيدًا اعُتربت اهلند، يف هيود
املالحظة اإلنجيلية» «املجلة مغازيـن إَفنِغليكل نرشت م) لعـام (1793 أعدادها أحـد
«بروز حقيقة يف الرب يد آسـيوية» إىل «أبحاث مسـتندًا جونز، ورأى بِتِشـُنو كتبها التي
يف هذه عام ألفني ومخسـمئة من بعد أكثر أوًال العرش إرسءيل أسـباط وجوب اسـتعادة
ولسـنوات إحيائها». موعد اقـرتاب إىل البينـات من كثرة تشـري حيث بالـذات الفـرتة
ألن املرشـحة واأللغاز بالتوقعات واخليال، زاخرة باإليامن سـنوات ذلك، بعد عديدة

مؤكدة.(49) بوصفه حقيقة به مسّلًام العرش األسباط وجود َظّل تستكشف،
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(9)

فعىل الشـك. بعض يلّفه أصبح العائدين، (البعـث الروحـي): لدين اليهـود إال أن
دينهم بعد أن أصبـح بعثهم املادي حول أي تسـاؤل طرح يتم عديدة مل أجيـال امتـداد
منطويًا ذلك، من النقيض عىل كان عديم ثانويًا، بـل يكن فاألمر مل موضوعـًا للنقـاش.
مضنية جهودًا كتاباهتم ناقشـت املؤلفني الذين معظم وبذل األمهية؛ من كبـري قدر عـىل
كان الطرح وهـذا إنقاذه. يتـم مقـدرًا أن كان كله اليهـودي الشـعب أن عـىل للربهـان
الوسـطى العصور مفرسي التقليدية لدى للتعاليـم فخالفـًا معاٍن. ثالثـة منطويـًا عىل
فقط هيود أبدًا، وبأن أفرادًا ثانية يقوموا لن اليهود القاضية بـأن بعد) فيام (والكاثوليـك
يسـوع، رفض خطيئة من اخلالص من الكامل، االهتداء طريق عن كانوا سـيتمكنون،
سـيتم، شـامًال كان قوميًا حمددًا خالصًا أن الربوتسـتانت املفرسين من كبري عـدد رأى
املضامني. أحد كان هذا ذلك؛ بولس أكد وكام األنبياء تكهن كام الشعب اليهودي كله،
بقلوب الرب إىل طريق عودهتم عن سيتم كان اخلالص أن عىل الثاين املضمون انطوى
كان يرى ثالث وثمة معنى املسـيحية. كانوا سـيعتنقون اليهود أن بمعنى وصادقة، نقية
كان عازمًا عىل فالرب القديم. وطنهـم إىل اليهود عودة عرب بلوغه اخلالص سـيتم بـأن
سـيعرتفون بيسـوع هم وكانوا ذاته، إىل واسـتعادهتم وإحيائهم، وإعادهتـم، دعوهتـم،
وإعادهتم، بإصالحهم، قيامـه خالل ومن املسـيحية؛ اعتناق مقبلني عىل كمسـيح هلم،
وبعثهـم، ترسـيخهم، عمليـة سـينجز الـرب كان أرضهـم، إىل وإرجاعهـم وبعثهـم،
وعدهم والربكات التـي النعـم سـائر دولتهم وسـيمنحهم يف مسـتقلة أمـة وإعادهتـم
ثورة شـكل وقد كلها. الثالثة من جوانبـه كيل اجلـدة التفسـري وكان هبـا.(***) األنبيـاء
الالحقة. السـعيدة حياته وظروف وطنه الشـعب إىل إعادة مسـألة عىل صعيد حقيقيـة
ذلك املتمثل منه هو اليهود حرمان إىل ترمي كانت كنيسة روما الذي املحدد فاألساس
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حول للنبوءات الدائرة تفسـري جمازي تقديم طريق مسـتقبيل عن سـيايس انبعاث بتوقع
من كبري عـدد يسـتطع كام مل املوعودة. النعـم سـائر بالتايل، لنفسـها، منتحلـة البعـث،
مع التفسـريات اجلديدة يتكيفـوا أن يريـدوا، مل أو الربوتسـتانت، الرهبـان واملفرسيـن
بأن يسـلموا ألن مسـتعدين كانوا أهنم للكتاب. ففي حني احلريف املعنـى املسـتمدة من
أية فكرة مبارشة يرفضـون ظلوا الروحي، اخلالص سـينال كان كله اليهودي الشـعب
اإلحياء عملية قصدوا العودة أو األنبياء إنام أن زاعمني سـيايس، دنيوي، بعث أي عن
العرص مغزى تفسري يف أيضًا كثريًا سـاعدهم املوقف هذا «ومثل فقط بمعناها الروحي
أعامهلم ناقشـتُ الذين املؤلفني وراء بذل السـبب الكامن هو املوقف هذا إن األلفـي».
السيايس واإلحياء فلسـطني إىل عىل العودة اجلسـدية للربهان خاصة اسـتثنائية جهودًا
تكتف بتشـكيل مل واهتداءهم، اليهـود توبة أي الروحيـة، العـودة فإن ذلك مـع فيهـا.
جتميع أن صحيح فائقـة. ذات أمهية كانت بل قلوهبم، عـىل األعز معتقداهتم جـزء مـن
أقوياء أعداء ضد وحروهبم قديـم، وطن إىل وعودهتم األرض، زوايا يف شـعب مـرشد
باب من كان كله ذلك القومية، حياهتم بناء بإعادة وقيامهم األكيد وانتصارهم النهائي،
آخر أو لسبب به االعرتاف اإلدراك أو الفهم، عسري عىل البرش قدرة املعجزات، وفوق
التوقف طويًال إىل الكتاب املتحمسني دفعت التي أحد األسـباب كان هذا أيضًا «وربام
قد الذي باملسيح أن يقبل أيضًا كان سـيتعني عليه هذا الشـعب أن حقيقة ولكن عنده».
الدين وحمققًا ذلك صحـة مثبتًا باملسـيحية وأن يعرتف وأنكره، صفوفه مـن خـرج كان
البعث عن وهباًء إهبـارًا تقل ال رؤيا كانت السـامء، وقيام ملكوت السـامء لرمحة تتوجيـًا
األقوى واألكثر هـو عىل أية حال، الثاين، االحتـامل بدا وقد تفوقه. بـل ربام اجلسـدي،
عمومـًا، ألن اجلميـع كانوا، لـدى اجلمهور نفسـه كام املؤلف نظـر يف اتصافـًا بالعقـل
الوحيدة، وكان الصحيحـة الديانة هـي كانت بأن املسـيحية يؤمنون طبيعيـة، بصـورة
بأن حمكومني يكونوا مل املختلفني املؤمنني وسـائر غري اليهود بأن السـائد يقول االعتقاد
بالعقيدة لالعرتاف آخر األمـر، مضطرين، كانوا بل األبد، إىل بالعمـى يظلـوا مصابني
ظل البعث عـن فكرة الكتابة من األوىل واخلمسـني السـنوات املئة فخالل الصحيحة.
البدهيات؛ من أنه عىل مقبوًال اليهود بتوبة سـتبدأ البعث كانت القائل بأن عملية الرأي
مسـتعدين بأهنم باتوا يعني كان ذلـك فإن أرضهم إىل إعادهتـم قرر قـد الـرب كان إذا
تبد العائدين مل ديانة اليهود إن جعلني أقول هو ما ذلك أوًال. بيسوع ولالعرتاف للتوبة
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الفرتة. تساؤل طوال تلك موضع
الشتات أن واسـتنتج أرقامه حسـب لقد كذلك. ِفنتش موقف كان يكن فقد ومهام
عام يف كان سـيبدأ السـقوط ذلك وأن الرتكية؛ اإلمرباطورية سـقوط مع سـينتهي كان
إشـعيا نبوءيت يف جاء فكام الرب». إىل بالعـودة اليهود سـيبدأ ذلـك و«بعـد م) 1650)
«إن يقول: فهو الشـامل والرشق؛ وبالتـايل من أوًال اليهود سـيعيد الرب كان ودانيـال،
«عودة أن لـه بدا لـذا فقد والرشقية». الشـاملية املهتدين سـيأتون مـن األصقاع أوائـل
جوزف مسـتحيلة. وكان كانت الرب إىل سـابقة عودة حدوث قبل بلدهم» إىل اليهود
أن «التجميـع»؛ كام ستسـبق كانت «الدعـوة» كتاباتـه أن يضمـر يف اآلخـر هـو ِمْهـد،
سامويل موقف أن غري للهداية، يف عملية اخلالص املكان األول أعطى نيوتن طوماس
أو كليًا كانت، العرش التـي األسـباط بأن يعتقد كان أنه يبدو إذ متامًا، واضحـًا ليـس يل
أنه املسيح». إال إىل اهتداء مع ستعود «كانت فلسطني إىل إعادهتا سـتتم من أول جزئيًا،
ما أغفل وبنيامـني» أن هيوذا سـبطي ذرية اليهود «بوصفهم عـن حديثه لدى مـا لبـث،
آخر يف مقطع كتب أولوية أيـة حتديد ودون العودة. سـيهتدون قبل هـم أيضًا كانـوا إذا
اإلعالن هلذا معارضة ويف سـتكون مصحوبة هبدايـة جميدة». إرسءيل عودة «إن يقول:
سـيكون البعث أن املغفلني املؤلفني من اثنان ربام أكـد أخرى، امللتزم، وألسـباب غـري
إىل فلسـطني بإعادة اليهود املتمثل السـاموي الوعد بأن إقرارمها فمع مرشوطًا باهلداية.
وربام إىل الرب أوًال. صافية بقلوب يعودوا أن بدورهم، اليهود، عىل تعني مطلقـًا، كان
ومحيمة» جادة «دعـوة لليهود وجهوا الذين الكّتـاب تبناها مماثلة نظـر وجهات كانـت
تقرتب كانت شـتاهتم فرتة ألن باملسـيح، اف واالعرت يف التوبة اإلرساع منهـم طالبـني

هنايتها.(50) من برسعة
املخصص للهداية يف املكان أن هذا هو قلت، أن يل سبق كام كليًا، مفاجئًا يكون ال قد
وترشيدهم بلدهم بتدمري قد كانوا، آخر األمـر، عوقبوا اليهود ألن اخلالص، مـرشوع
التوبة واالعرتاف قبل عنهم العفو تصور يمكن كان فكيف إنكارهم يسـوع، جراء منه
نناقش كنا الذيـن فاملؤلفون املفاجـأة. من يشء عـىل ينطوي األمر فـإن ذلك ومع بـه؟
يتساءلوا: أن عليهم وكان حرفيًا. قاعديًا رشحًا األسفار رشح من انطلقوا مجيعًا أعامهلم
سـيهتدون كانوا أو أهنم اهلدايـة يف حالـة اليهود سـتتم عودة كانـت إن نعلم أيـن مـن
ألبَرهام، وعده يف الواردة الرصحية الرب بعبارات مؤكدة العودة عملية كانت أساسًا؟
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عىل العثور يمكن أين كان ولكن بعد. فيام أطلقها األنبياء التي الواضحة وبالترصحيات
باملعنى بالعودة إىل الرب واعدة والتنديد، والرصاحة الوضوح حيث من مماثلة كلـامت
سـوى أحدًا مل أجد عاينتها التي الكتابات سـائر بني القديم؟ العهد يف حتديدًا املسـيحي

املشكلة. مع عىل مقارعة ِجّرام عاكفًا
االستعادة اجلسدية عمليتا كانت العديد من اآلخرين، إىل بالنسـبة كام إليه، بالنسـبة
هذا حـدوث حتمية يقـول: «إن أنه اخلـالص. غري عملية ملجمـل وجهـني والروحيـة
املقام يف تسـتند، باألمر املتعلقة فتوقعاتنا وحـده. العقل باسـتنتاجات إثباهتا يمكـن ال
وهذه صحيح. الكتاب يف وارد هو ما بأن إيامن مسـبق إىل أي سـاموية» رؤيا إىل األول،
املتعلقة الكتـاب عبارات ألن املسـتقبيل، اجلسـدي البعث إلظهار متامًا كافيـة مة املسـلَّ
يمكن شـاهبهام، وما عظيمة» أمـة «أجعلـك أو إىل األرض» «إعـادة آبائكـم باحلـدث،
النبوءات خاطفة. أما نظرة من البسـيط بمعناها «بطريقة مبارشة» يمكن فهمها أخذها
فهمها املمكن مـن غري يعرتف بأن عليه أن بأن شـعر ِجّرام اليهود، فقد هبدايـة املتعلقـة
يبدو وهبذا وصويف». عام الفرصة لتفسـري إتاحة عىل أقدر «هي مبارشة» بل بـ«طريقـة
املسـيحية، أخرى: كانت التسـليم بفرضية أيضًا يسـتلزم اهلداية توقع أن يعني كان أنه
(املسكونة بداية من الكامل احلال التي قصدها الرب بطبيعة هي الكامل، عقيدة بوصفها
بديانة املتعلقة وتعابريه العهد القديـم كلامت أن يتضمن أن هذا شـأن ومن اليهوديـة)؛
جتلت أخريًا كام العقيدة عىل للداللة صوفية، بطريقة مقصودة، احلقيقة يف كانت اليهود
أبَرهام مع العهد قطع حني الرب مفهومًا أن فقط يغدو والرسل. هبذه الطريقة يسوع يف
بولس. عنه حتدث الذي اجلديد املسيحي العهد ِجّرام، يقول كام احلقيقة، يعني، كان، يف
اليهود بوعد العهـد، من باالنطالق حـني قاموا، بالتحديد قصدوا هذا أن األنبيـاء كـام
مسـيحيني، وقلب بروح أي اللحم» و«قلب مـن جديد» وبـ«قلـب جديـدة» بــ«روح
هداية مسوغ أبَرهام هو مع العهد بأن املمكن االستنتاج وبالتايل فمن لدى اسـتعادهتم.

إىل فلسطني. لعودهتم األكيدة الضامنة هو كام متامًا املستقبلية اليهود
عمومًا، املادي اجلسدي البعث أو البالد، للعودة إىل مسبقًا رشطًا اهلداية هل كانت
برأيه أبَرهام، مع فالعهد أي دليل. مالكًا ِجّرام ال يبدو يطالبون؟ الكّتاب بعض كان كام
أن التوبة عىل أن مسـتنتجًا املنطقية بدا املحاكمة ومن املسـتقبلية؛ التوبة يشـرتط» «كان
ملكوته يف «يدخلهم سـوف أن الرب افرتاض» «لتعذر سـبيهم» أزمان «يف فعلها تبـدأ
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أخرى من بفقرات مقارنة حملولة غري تبقى املسـألة أن تائبني». غري غري يزالون وهم ما
كانت كيف حتى مسـألة فقط حسـم ليس بعدم إىل االعتقاد مياًال ِجّرام ظل فقد املقال.
اهلداية عمليتي أن صحيح سـتتحقق.(****) كانت كيف وحتى سـتتم بل اهلداية عملية
كان مسـتحيًال. كان تلك هذه ستسـبق بأن اجلزم ولكن بالتأكيد، سـتتامن كانتا والبعث
بات ربام أنه الراسـخة وكانت قناعته املحدد. الوقت يف حتدثـا العمليتني أن يتعـني عىل
هو احلدث هذا أوًال؛ وقد يكون تأيت أن بلدهم اليهود إىل عودة حمسـومًا بأن عىل األمر

املجد اإلهلي».(51) إىل «سيفيض الذي
كانت وربام مهتدون. سيعودون وهم كانوا اليهود أن يف تأكيد جتزم مل األسفار لكن
آخرين. عىل نفسـه فرضت االسـتنتاج بسـنوات ِجّرام قبل للكتاب قراءة حرفيـة ثمـة
هلا من أن ال بـد كان أن اهلداية عـىل أرصوا وهـم األكثرية بالتأكيـد، البعـض، أن غـري
حتديدًا أو نقيض ذلك، يتصور أن يسـتطيع كان ما تقي أي مسـيحي ألن أوًال، إما تأيت
وثمة النقطة. هذه عىل الضوء من ما يكفـي مل تلق القديم للعهد البسـيطة الكلـامت ألن
شكوكًا ثارت أن متامًا املمكن ومن املسـألة معلقة. يرتكوا ألن مسـتعدين كانوا آخرون
قبل، من قيل كام بقي، الذي يل سامويل هو احلريف للتفسري دقيق منشق ومتابع ذهن يف
املدرسـة ومن منشـق آخر وهو آير، جوزف أن كام العائدين. ديانة اليهود حول غامضًا
مناقشـة عن بالعزوف يكتف مل إذا أبعد شـوطًا يبدو، ما عىل قطع، نفسـها، التفسـريية
أوائل ديانة نظره بشـأن وجهة عدم التلميح إىل إىل ذلك جتاوز بل من األسـاس، اهلداية
حييط باملوضوع الذي الشـك األخرى هي ِوتَِكر أطروحة املنفيـني العائدين. وتعكـس
اكتفى جانبًا، اهلداية موضوع فبعد إزاحته التفسري األكثر عقالنية للكتاب. من واملتولد
أبَرهام وعد وبـام أن خطاياهم». إدراك اليهـود إىل «سـيعيدهم كان الرب بـأن بالقـول
البلد إىل العـودة فإن االنطالق» «هذه الدرجة مـن عـىل لفلسـطني كان أبدي بامتـالك
العودة أن تشـكل متامًا ممكنًا كان بل مسـبقة، بصورة اليهود اهتداء عىل تكـن متوقفة مل
هو أيضًا ذلك كان أقـل أو أكثر حد وإىل الروحيـة.(52) النعم لتجيل) (متهيـدًا اجلسـدية
هي األزمنة طبيعة فإن وهنا التسعينيات. يف األلفية، بأكثريتها الدينية، األدبيات موقف
عىل بوضوح تدل كانت املؤرشات بأن االعتقاد سـاد فقد للمسألة؛ بدت حاسـمة التي
اليهود بأن تقـول كانت ولكن احلقيقة اليـد» متناول «يف باتـت فلسـطني إىل العـودة أن
ستسـبق عملية البعث كانت أن تقريبًا واضحًا أصبح وبالتـايل قـد تابوا بعد؛ يكونـوا مل
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عىل موافقتهم رصاحة أعلنوا كثر وآخرين وِكّت وِكنغ، بِتشنو، من وكل اهلداية. عملية
أحس فلربام واحلذر، باحلصافة املعروف ِجّرام، وهو لألحداث. أما التسلسل هذا مثل
األلفي العرص «هداية اليهـود و... أن إىل إشـارته يف معرض حني قال، بـروح األزمنـة
أن البعث شـأن «من وإن عنادهم عىل مّرصين كانوا اليهود متطابقني» إن حدثني ليسـا
فلسـطني إىل حدوث العودة إمكانية إىل وأشـار، بالتايل، األلفي، للعرص مقدمة» يكون
إنجلرتا طريق عن والبعـث اليهود باهلداية أراد إنقاذ الذي هورسـيل واألسـقف أوًال.
حالة يف يكونون ال قد بالذات العائدين اليهود أوائل أن وافق مكرهًا عىل الربوتستانتية

بعد.(53) هداية
بعض أثار أن باالضطرابـات الزاخر عرش الثامـن القرن تسـعينيات عقد لبث ومـا
كيف يتساءلون: ظلوا الذين الكتاب من عددًا شغل طاملا آخر موضوع حول الشكوك
كانوا املشتتون فاليهود برحلة العودة؟ سـيقومون وباقي اليهود إرسءيل أسـباط كانت
فقراء وكانوا طويلة، مسافات يقطعوا أن عليهم يتعني كان متباعدة؛ أماكن يف مبعثرين
بجهودهم كياهنم فيه بلدهم ويرسخوا إىل ينطلقوا أن بوسعهم كان هل منظمني؛ وغري
األخرى؟ والدول األمـم مسـاعدة إىل سـيحتاجون كانوا أهنم أم اخلاصة، ومواردهـم
أن إسـحاق غري عرش. الثامن مؤلفـي القرن تشـغل مل تكن األسـئلة هذه مثل أن يبـدو
عىل أيدي وبنائهـا... قد تتحقـق أورشـليم إىل العودة «وصيـة إن يقول: كتـب نيوتـن
هذا املرجع مثل عن هلم». ولصدوره أخرى صديقة مملكة أيدي عىل بل أنفسهم اليهود
حتديـد هوية اململكة االهتداء إىل عىل املعلقـني إىل حفز الرأي هـذا أفىض ربام املرمـوق
أنه مذكراته عن وستتن يف ويتحدث التحرك». نحو «اليهود دفع إىل تبادر ألن املرشحة
«جزر القائل: إشـعيا نبوءة السـتني من اإلصحاح من التاسـع املقطع بأن يوم ذات فكر
الفضة ومعهم بعيـد من بنيك لتحمـل الطليعة يف وسـفن ترشـيش هيوه، تنتظر البحـر
اليهود «عودة كانت تعني: أن جمدك» الذي إرسءيل لقدوس إهلك، هيوه السم والذهب
كام ترشيش، هي بعيدة» جزر من املتوسط األبيض للبحر عابرة سـتكون بسـفن األوىل
ربام مصحوبة الربيطانية عىل األمـة كانطباقها أخرى أمة أية ينطبق عىل ال «هـذا يقـول.
اعتقد وقد يف اخلمسينيات. االكتشـاف هذا كرر مغفل مؤلف وثمة هولندا». بواليات
قانون إقرار يف وعدل اليهود بإنصـاف مع يتعامل أن يتعني عليه كان الربملـان أن أيضـًا
وزيادة جتارهتم توسـيع فرصة فقط «ليس لليهـود أن يتيح ذلك شـأن من ألن التبعيـة،
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سفن ختصهم؛ من رشاء سيمكنهم كان بل املقتبسة الثاين من اآلية حتقيقًا للجزء ثرائهم
يف العون واملساعدة من تقديم متكينهم عودهتم بل إىل فقط إىل تسهيل ليس قد يفيض مما
األوىل... باجتاه «انطالقتهم فإن يكن ومهام بلدان أخرى». من أشقائهم جلب عمليات
يف املبالغة وبغية جتنب إنجليزي».(54) أسطول بمساعدة إنجلرتا... من ستكون أرضهم
وأن تعني األوروبيني كانت املقتبس» النـص «يف (اجلزر) أن بإقرار آير اكتفى التحديـد
ستكون ذلك البحر «سفن وأن عمومًا؛ املتوسط البحر األبيض تعني كانت «ترشيش»
التعاليم جممل عىل انقض، باملقابل، فقد اليهود». أما بري سـتعيد التي السـفن طليعة يف
تكن مل ترشـيش أن لتبيان سـعيه فبعد هو. جعبته من بتفاصيل يزخرفها وراح اجلديدة
عنت ترشـيش بأن للشـك... جمال يقول: «ال يونان، هبا الذ التي إنجلرتا احلقيقة إال يف
هذه «فإن وبالتايل إلنجلرتا». إال السفن العائدة هي إن سـفن ترشـيش... جزيرتنا وأن
سؤال وعىل بلدكم». إىل سـتعيدكم «أهيا اليهود» األمم التي طليعة يف اجلزيرة سـتكون
هنوض يعقوب «إن بثقة: نجيـب سـينهض يعقوب؟» يمكننا أن «بفضل من عاموس:
عىل سلفًا مرسوم ذلك ألن وأمره املبارش، الرب ملشيئة تنفيذًا إنجلرتا بمساعدة سيكون
األرض يف طليعة أمم يف إنجلرتا ببقائها عليه ستحصل والرشف املجد من كم يبدو» ما
للشعب الذي ينبغي االمتنان عن فضًال كالمه قائًال: املناسبة العظيمة! ثم يتابع بري هذه
عىل واجبًا بـات بثمن... تقدر التـي ال الرمحة مثل هذه «إزاء بـه أن يشـعر اإلنجليـزي
منطلقات السياسة من املرجوة الغاية «هذه حتقيق سبيل يف املساعدة أن متد يد حكومتنا»
أرضهم مرة أخرى... واسـتيطاهنم العربانيني... إخوتنا جتميـع يتم أن فام الصحيحـة.
احلياة... رضوريـات من املصنعة، األدوات مـن العديد إىل بحاجـة يصبحوا حتـى...
عليهم أن يشرتوها سيتعني األشـياء فهذه والقطنية. الصوفية األقمشـة من وخصوصًا
من قلوب «تنقلب قلوهبـم إىل حني إعادهتـم وبعد لسـنوات عديـدة». أخرى أمم مـن
أن وبام صداقتها». عىل إلنجلرتا ممتنني وسيبقون وعظيًام طيبًا «شعبًا سـيصبحون حلم»
خطبوا إذا صنعًا «حيسـنون بدورهم اليهود، فإن تسـاعدهم، بأن حمكومة كانت إنجلرتا

خاص».(55) بشكل ودها
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(10)

التوقعـات الوطنية حول ثارت الشـكوك عرش الثامن القـرن تسـعينيات أواخر يف
إىل الكتـاب، بعض كام قـال يشـري، نابليـون مـرص كان فغـزو األلفيـني. ورفاقـه لبـري
من قدر لبري. وبعـد تكشـفت التي اإلحيـاءات متطابقة مع غـري الـرب بـدت نّيـات أن
اليهود بعث رشف بأن مضطر للتسليم بأنه ِكنغ، آسـفًا، شـعر إدوارد الداخيل، الرصاع
مرير أحـس بقدر فقد هورسـيل األسـقف أما الثورة. جيوش نصيب من العظيـم بات
«هذه املسؤولية مثل امللحدة فرنسـا ّمحلت السامء بأن يقبل أن ومل يسـتطع السـخط، من
من فقط األول الفوج يوافق أن املمكن من بأن قائًال وقّراءه نفسه عزى النبيلة»؛ وأخريًا
ما هو أيضًا ذلك الكفار. الفرنسيني بمساعدة فلسطني إىل الرجوع عىل العائدين اليهود
صواب. عىل كان بأن ِكنغ إىل االعتقاد ميـاًال كان ألنه قلبه، من أعامق ِكّت هنـري متنـاه
من أخشى أن إال يسعني «ال يقول: كتب فقد نفسه؛ الرأي متبنيًا كان هو اآلخر وبِتِشُنو
بام هذا املأزق من خمرج عن البحـث حريصًا عىل غري أنه ظل املفضلة». لسـنا األمة أننـا

الفائدة السياسية.(56) منحها عن فضًال إلنجلرتا الرشف إعادة إىل يفيض
األمم» مجيـع عنـوان «بعث اليهـود، أزمة الـذي محل كتابه يف جاهـدًا فعلـه وهـذا
مدروسة بعمق البعث بمفهوم اخلاصة التعاليم كانت القرن. هناية عند نرشه تم والذي
يقوله. يشء جديد أي بالفعـل دعاهتا، الذي كان أحـد لدى بِتِشـُنو يعـد ومبلـورة؛ ومل
إيراد مع جوانبه بكل املوضوع حول الدائرة الرئيسية النقاشـات مجلة بتلخيص قام فقد
الصعيد هذا وعىل أحيانـًا. متفاصحة كانت وإن سلسـة، مؤيدة، بلغة واضحة، بنيـات
لكتب الالزمـة املواد مجلـة التاريـخ، وتضمن حتى ذلـك ُنـرش أشـمل ما كان العمـل
جديرًا كان أن ما جديد. غـري أي إضافة عن عاجزين أيضـًا آخرين، ملؤلفـني ومواعـظ
مسار سياق يف احلدث عىل الذي أضفاه الالهويت-السيايس املغزى كتاب بِتِشـُنو هو يف
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الباحثون ظل امتـداد األجيال فعىل يف العامل. اآلن يتكّشـف كان الذي التقـدم للتاريخ
بعث بأن فعل، نفسـه أن لبِتِشـُنو سـبق كام الترصيح، أو التلميح دائبني عىل الكتابيـون
فكيف ذلك ومع األلفي. والعرص األخرية األيام من يتجزأ ال يشكل جزءًا كان اليهود
بسـيطة وبعبارات علامنية منطلقات للفهـم من قابًال األمر هذا جعـل املمكن مـن كان
كان سـوى بدايـة األحزان»؟ تكن مل التي «أحـداث األيام اخلارقـة للعادة... ضـوء يف
منعطفات مـن رئيسـًا منعطفًا تشـكل كانت اليهود عودة أن إىل بِتِشـُنو يذهـب تفسـري
متثل جديد عرص عتبـة عىل يقف كان العامل أن عـىل األول امللموس والدليـل التاريـخ.
األوىل اخلطوة إعادة اليهـود شـكلت حني البابويـة، يف السـلطة منظومة جممـل باهنيـار
املرعبة»؛ األمـم «فتن الالحقة: واألحـداث فرنسـا» يف املذهلة فـ«الثورة العتبـة. بعـد
حول بعضًا بعضها أوصـال بتقطيع خالهلا تقوم «األمم باتـت الرهيبة التي واحلـروب
برأيه لـه مثيل مل يسـبق كله وهذا واحلكومات» الدين مع جنـب إىل جنبـًا ومبـادئ آراء
والسيايس واالجتامعي، الثقايف، النظام الدماء». لقد كان إراقة اإلنسان فنون «منذ تعلم
اإلنسـانية». األشـياء نسـيج بمجمل «باإلطاحة هدد مما واضطراب، حالة ثورة يف كله
انتشارها؛ تتابع ألن الثورة مرشحة كانت فقد وهناك، تقدمها هنا إعاقة أمكن لو وحتى
احلايل، وممهدة الفاسـد النظام يف ثورة حمدثة ترتسـخ، بد لألفكار اجلديدة من أن ال كان
أي ثمة يكن ومل بلـد؛ كل يف جديد وكنيس وسـيايس، نظـام اجتامعي، لظهور الطريـق
وما زال بِتشـنو، أراد، كام يؤكد الرب، ألن ملـاذا؟ التطورات. هذه مـن جمـال للهروب
تلك به، تنبؤوا األنبيـاء ما قد كان هو ذلك مـن قبل؛ رسـمه ما ذلك هو الثورة. يريـد،
كان فقد جميئه الثاين للمسيح. أما األول أجلها عملية املجيء من حتققت التي الغاية هي
احلرية، واملسـاواة، والعدل، احلق، ركائز عـىل القائم اجلديد النظام إقامـة يف سيسـاهم
من فقد كان لليهود الالحقـة واهلداية البعث حصـول عملية ولدى األبدي. والسـالم
«برهانًا سـتوافر كانت اجلديدة التي للحقبة األول اجللل احلدث يشـكل ذلك أن شـأن
هدفه نحو املتدرج الرب تقدم العامل، وعىل شؤون يف ساموي» تدخل وجود عىل رصحيًا
العاملية معنى األزمة إذن، هو، ذلك كان السعيد. العرص األلفي بتحقيق املتمثل السامي
عنه يكشـف الرب كان ما يؤكد شـأن ذلك أن من كان فقد اليهودي؛ يف البعث املتجلية
بشريًا يشكل وأن اجلديدة، الثورة عن السعيدة باألخبار البرشية تزويد عن طريق للمأل
خالل من به تكهن ما إىل حتقيق البعث، وصوًال متابعة املسرية، بعد الرب باعتزام ييش
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البرش وإسعادهم». «حتسني أحوال إىل أي أنبياء،
جديد منحرصة آخر وتدشني املوجود السامء القاضية باإلطاحة بالنظام إرادة مل تكن
اخلارجية عالقاهتا عىل تنعكس بأن بالرضورة، بل حمكومة، الداخلية، الدول شؤون يف
لسياسـة مبارشة أمهية عىل ينطـوي البعث أن مـن به تيش مـا مع الفكـرة وهـذه أيضـًا.
من اآلن، مـن أنه يزعم فهـو بِتشـنو. مؤلف يف آخر تشـكل مفهومـًا أصيـًال بريطانيـا،
االرتباط وثيقة سـتصبح الداخلية واخلارجية للدول الشـؤون وصاعدًا، كانت الثـورة
الرتكية اإلمرباطورية كانـت مثًال، ثمة، اجلديدة. احلقبـة به تطبعها الذي الطابـع جـراء
يف بوضـوح، خصوصًا ملحوظًا غليانًا إن اخلـالص. طريق يف وقفت (الكافـرة) التـي
فرنسـا بتسـخري الرب قام نسـف اسـتقرار تلك اململكة. واآلن عىل كان دائبًا األقاليم،
عظيمة تغريات سـبيل «إحـداث يف غضبه» «عصا يسـتخدم اآلن بات فالرب ضدهـا،
املوعودة» األرض من مرص «قريبـًا قدم يف كسـبت موطئ كانت قد ففرنسـا العامل». يف
ثمة كان البائس». بـ«الرتكي حاسـمة رضبة إنزال موشـكة عىل أهنا عىل كدليل واضح
اليهود، عودة حتقق وراء الكامنـة الطبيعية» وفوق الطبيعية األسـباب لـ«خليط عـرض
ولكن األمم؛ وظـروف لألمور الطبيعي و«التقـدم أشـار، قد هارتيل الدكتور كان كـام
فإن بِتشنو. وهكذا تفسـري وفق املوجهة» حلكمة الرب... االسـتثنائي خضوعها رشط
كانوا، أهنـم عن غافلـني متامًا بوضوح، ما يبـدو عىل يكونـوا، مل امللحديـن الفرنسـيني
كام املتمثلة، غايتـه وحيققون الـرب، إياها كلفهم التـي املهمة ينفـذون مرص، بغزوهـم
املسـلمني» يسـاعدونه الطغاة الصارمة عىل بـ«تطبيق أحكامه النبوءات، من واضح هو
كانت فيام مرص مشـغوًال يف جيشـهم يكون أن أما شـتاهتم. من اليهود عىل إنقاذ بذلك
سـائر لتعبئة بالتايل، األلداء، وتواقة، الثورة أعداء عىل حرب طويلة يف مشـتبكة فرنسـا
اسـتخدام بفكرة حكامها يلهم أن بد من الرب ال احلليفة املمكنة لدحرهم، فإن القوى

ذلك الغرض. يف سبيل حتقيق أيضًا اليهود
حول والدائرة بعنـاد املتواترة الشـائعات مجلة يف يفكر كان بِتِشـُنو أن الواضح مـن
رسـالة النوع، ولكن هـذا من أيـة خطة ثمة يكن ربـام مل اليهود. إعـادة فرنسـا اعتـزام
ُفهمت اإلنجليزية، الصحافة تكرر نرشها يف قبل) وقد من (مذكورة اإليطايل اليهودي
تنظيم أنفسـهم إىل (ألخوته) دعوته مع تعاطفت الفرنسـية تيش بأن احلكومة أهنـا عـىل
هنري أشار سنة، بحوايل بِتِشُنو كتاب ويف كتاب ُنرش قبل فلسطني. إىل العودة أجل من
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كانوا الفرنسـيني الراهنة املتمثلة بأن الفكرة لقبول مياًال بدا حيث املسـألة، هذه ِكت إىل
الواسعة مراحل «خمططاهتم من كمرحلة القسطنطينية أقدامهم يف ترسـيخ عىل عازمني
«هذه تكون أن برأيـه، متعـذرًا، يكن مل الشـاملة». وبالتايل اهليمنة مـن نـوع إىل اهلادفـة
ربط شـعب هبدف... القديمة... أرضهم لليهـود «تقدم ألن مرشـحة القـوة الكافرة»
يف توصف ال أمهيـة ذوي «يصبحون... اليهود قـد فإن بمصاحلهـا». وهكـذا قـوي...
جتاري، قوي، شـعب بيد وهي فلسـطني «تصوروا الكاتب: يقول السياسـة». عـامل...
املتنور... وبام العـرص هذا فنون سـائر يف وماهر العلـوم، جمهز بسـائر نشـيط وصادق،
كونية. إهنا إلمرباطورية املناسـب اسـتثنائية ليكون املقر بصورة حمسـوبًا وضعها جيعل
األمحر، مـرص والبحر من كل مـن قريبة املتوسـط، األبيض البحـر «فلسـطني» شـاطئ
تتحكم، فهي طريق الفرات، وبالتـايل واخلليج الفـاريس عن الصغرى، بآسـيا مرتبطـة
القوى أن اعتقـد ِكت أن إال وإفريقيـة». وآسـيا مـن أوروبا بـ«بوابـات» كل بالفعـل،
مما القسطنطينية، امتالكها دون للحيلولة فرنسـا بالتأكيد ضد سـتتحد كانت األوروبية
الالزمة املسـاعدة «... تقديم إىل إياها، داعيـة تدق أخريًا سـاعة إنجلرتا سـيجعل كان

أرضهم». إىل العودة من لتمكني اليهود
األفضل. حدوث األمل عىل وعقد إال، ليس لريىض باالنتظار يكن بِتِشُنو مل أن غري
حول كتبت بمالحظات تأثر يكون قد أن جيـب العمل. إىل تبادر حلكومته أن أراد فقـد
نظر وجهة فإن وبالفعـل املتوسـط. لرشق ممكن فرنيس احتالل ألي املرعبـة العواقـب
قوي، جتاري، «شعب مللكية خاضعة واالقتصادية لفلسطني األمهية السياسـية عن ِكت
إىل مشـرية السـياق، شـديد الوضوح من ذلك يكن مل تبدو، وإن وصادق...» نشـيط،
أن بِتِشـُنو إىل كافيًا بالنسـبة كان فقد ذلك ومع اليهود. إىل إشـارهتا من أكثر الفرنسـيني
يقرتح وأن العاملية الشؤون يف اليهودي البعث أمهية مدى عامًا عن سياسيًا تصورًا يقدم
شأنه من كان مسامهاته، من أخرى تكاد أن تكون أصيلة مسـامهة وهذه سياسـيًا، خطًا
يبادر، وخصوصًا شعبًا قويًا قد «إن يقول: كتب فقد املدى. بعيدة نتائج عىل ينطوي أن
وصيًا فيغدو اليهوٍد» «قضيـة قضيتهم تبني إىل... األتـراك، مع حرب حالـة يف كان إذا
النبوءات متكـني منظور من بلدهم؛ ال إىل العـودة يف عملية وويل نعمـة هلـم ومسـاعدًا
وتعزيز تدعيم يف سـبيل الرب، بل قلب الرسور يف يبعث بعمـل أو القيام التحقـق مـن
هذا الشـعب حكام بال يف فكـرة كهذه سـتخطر وإذا كانت (الشـعب). هـو خمططاتـه
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كام أوروبا يف أرجـاء منترشون اليهـود ماليني من «ثمـة يقولون: قـد فإهنم املفـرتض،
احلامس ذلك شأن إهلاب ومن لسـورية. املالصقة واإلفريقية اآلسـيوية املناطق تلك يف
مع احتادهم إقامة وإلعادة أرضهم الستعادة السعي إىل املايض ودفعهم يف الذي أثارهم
أن بأيدينا، جبارًا سالحًا يشكل أن قضيتنا، خلدمة أخرى وتسخريه مرة دينهم، استعادة

حتقيق أغراضنا». سبيل يف هائلة نوظفها موارد امتالك يمكننا من
اعتقدوا صادقني، طيبـني وجيدين إنجليـز وطنيني إن قائـًال: كالمه بِتِشـُنو ويتابـع
العـودة، وهم «يطمحون إىل عىل اليهود مسـاعدة مهمة إليهم أوكل كان قد الرب بـأن
كانت أمة غربية أن إىل أشـارت األخرى هي النبوءات أشـارت كام البلد». هلذا ضامهنا
ُكشفت؛ تكن مل األمة تلك هوية أن غري البعث». أداة حتقيق عملية «تكون ألن مرشحة
فإن خمـاوف املؤلف، وحسـب الظروف. عىل سـيتوقف كان األمة هوية تلك فتحديـد
القيام عـن الواضح احلكومـة عجـز يف تكمـن كانـت اآلن الكـربى إنجلـرتا مشـكلة
أجربهتا عىل كانـت فرنسـا قد مع احلرب ألن العودة عملية لدفـع ملموس بـأي عمـل
فاحلرب كبريتني. خطيئتني احلكومة اقرتفت السياسـة هذه وبتبنيها تركيا. مع التحالف
(رفاء خدمة الراميـة إىل وخمططاته الـرب مشـيئة مع متناقضة أوًال، كانت، فرنسـا مـع
انتشـار يتم أن شـاءت ألن السـامء بال جدوى، كانت أهنا عن فضًال البرشي)؛ اجلنس
يف وقفت إنجلرتا، ثانيـًا، كانـت تركيا مع وبتحالفها واسـع. نطـاق عىل أفـكار الثـورة
أرضهم، إىل العودة من دون متكني اليهود احليلولة عىل دأبوا الذين الكفار صف أولئك
من تكن سـُتجنى فائدة مل أية أن كام كله. اجلنس البرشي خالص عملية مرجئني بذلك
رسيعًا» عىل األرض مـن تزول تلبث أن لن املحمدية القوة ألن «تلـك التحالف، هـذا
هلا من بد وال إرادة الرب مع تناقضت قد كانت احلكومة سياسـة وبالتايل فإن حال. أية
إن قائًال وشـجعهم قراءه عّزى بِتِشـُنو أن غري إنجلـرتا. عىل كارثية عواقـب جتلـب أن
تبادر أن قررت ما إذا الورطة هذه من البالد إخراج عـىل تزال قادرة ما كانت احلكومـة
يف اإلهلية تنفيذ اخلطة يف وتساهم بالتايل اليهود، قضية عودة خدمة سبيل التحرك يف إىل
تستطيع احلكومة كانت الذي هو بالتحديد تركيا مع فالتحالف األقل. عىل هذا امليدان
متارسه إنجلرتا كانت الذي توظف النفوذ أن كانت تستطيع إن احلكومة منه. تستفيد أن
إقليم «وهو فلسـطني عن» إغرائه بـ«التخيل من أجل قناصلها عـرب السـلطان عىل اآلن
أيضًا اجلدير من الرشعيني». بل من الفوائد» لليهود «أصحاهبا جدًا القليـل إال ينتـج ال
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تنفيذ «مقابل للسـلطان ماليني» تقديـم «بضعة إىل نفسـه الوقت يف احلكومـة تبـادر أن
تلك دون احليلولـة «عىل األقـل عىل قـادرة، بريطانيا سـتكون وبذلـك التدبـري». هـذا
وجتارتنا» حكومتنا إىل بالنسبة وقاتلة جدًا وخيمة تكون أن شأهنا التي من العواقب...
اليهود؛ ضامنة إعادة عىل «القائمة العميقة سياستهم تنفيذ يف الفرنسـيني نجاح حال يف
العناية اإلهلية السـتعادة توظفها التـي األداة صـريورة رشف الوقت نفسـه لنفسـها يف
أية يمنع أن شـأنه من مسـارًا يف مرص األمـور لو أخذت وحتـى البائسـني...» اليهـود
أشـياء مظهر «من شـديدًا وضوحًا الواضح من فإن املبارش، املسـتقبل يف عـودة هيودية
اليهود عملية اسـتعادة أن خصوصًا، الرتكية اإلمرباطورية ضعف ومن العامل» يف كثرية
تبادر أن الربيطانية احلكومة عىل فإن وبالتايل جدًا». بعيدة «أن تكون يسـتحيل أرضهم

األوان.(57) فوات اقرتحها قبل التي باملهمة االضطالع إىل
االجتامعية واملثل الصوفيـة، والرؤى العميق، اإليامن آيـات من جمموعة تضافـرت
اخلليط نـوع من يف الثاقبة السياسـية والبصرية امللتهبة الوطنيـة والنزعـات العنرصيـة،
من قرائه بأن إلقناع اجلاهدة حماوالته يف توظيفهـا وجرى حماكمة بِتشـنو، يف املضطرب
والعقيدية، الدينية، األزمة معنى يفهام أن وشـعبها بريطانيا حكومة إىل بالنسـبة احليوي
ثوريًا لقـد كان اليهود. بعث عمليـة مع متالزمة كانـت التي والسياسـية واالجتامعيـة
متمثًال بنظـره كان الثـورة مثل وحتقيق املقدسـة؛ مـن الكتب اسـتمد أفكاره اجتامعيـًا
لضامن جميئه، حتميـة مسـألة اليهود عودة كانت الذي السـعيد األلفي بتحقيـق العرص
سـائر من واملناقشـة للمعاينة تعرضها بعد كانت، البعث ففكرة النبوءات. شـهدت كام
بات التي النقطة إىل برأيـه، وصلت، قد طويلة، عىل امتداد أجيـال وتفرعاهتا جوانبهـا
لقد أصبحت أكاديميـة؛ مناقشـات ما عادت مسـألة فاملسـألة واجبًا. أمرًا فيها حتققهـا
رشطها، احلقيقة يف هـي أزمة دخل كان قد فالتاريـخ اآلن أيضًا. وفعلية واقعيـة قضيـة
احلروب والدينية، االجتامعية السياسية باالنتفاضات الزاخرة احلقبة هذه بوابات وعند
جميء املسـيح خماض آالم مجيعًا كانت التي املرعبة، اإلنسـانية املعاناة الرهيبة وأشـكال
البعث يف عملية السـعيد. وبالرشوع األلفي والعرص البعث عملية كانت تقف الثـاين،
سـائر من أفضل أزمان والدخـول يف األزمة مـن سـتبدأ باخلروج كانـت البرشية هـذه
يسـوع جميء بأن أمنوا الذين أولئك بِتِشـُنو من كان قبل. وقد من عرفتها نظريهتـا التـي
وبركات نعًام جالبـني ماديني، حدثني آنـذاك األلفي السـعيد سـيكونان والعرص الثـاين
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النعم ماهية علامنية، منطلقات من يبني، ألن يسـعى أن إىل دفعه مما العامل، هذا إىل مادية
العمل إلقناعهم، وخصوصًا عىل الناس؛ ودأب خلري األيام رحم يف املخبوءة والربكات
انطالقها، من شـأن مصائر األمم، مع وبأن وشـيكة، كانت البعث عملية بأن احلكومة،
أولئك مع الربيطانيني نصيب أن يكون بِتِشـُنو أراد الرضاء. أو بالرساء كانت سـتوصم
إرصاره الكامـن وراء السـبب هو وذلك النعـم واخلريات. سيتقاسـمون كانوا الذيـن
البعث عمليتي املتمثلة بتنفيـذ الرب غاية حتقيـق عىل يسـاعد من أن حقيقة تكرار عـىل
تشكل أن اليهود بعث شأن عملية من نفسه. وكان يسـاعد إنام السـعيد األلفي والعرص
بِتِشُنو أراد هي. أغراضها خلدمة وتوظيفها هبا اإلمساك تقرر حكومة ألية سياسية عتلة
السـعادة وتلك األلفي، العرص ألن الرب خمطط دعم والشـعب إىل احلكومة تبـادر أن
والسـالم واألخوة العدالة، وألن بعيدة، تكن مل إليها البرشية تاقت طاملا التي والنعمـة
من واجب كان وبالتايل فقـد الناس. لعامـة احليوية املصالح من املطـاف، آخر كانـت،
أن شأن ذلك من وكان وإرادته. الرب ملشيئة وعادل، وفقًا خري هو ما تفعل أن احلكومة
اليهود الرب إىل دعوة بادر مجعاء. لقد ولألمة لنفسها الفائدة حتقيق احلكومة من يمكن
البعث فكرة جتسد سياسة اعتامد شـأن ومن حتريكهم)؛ (سـيجري ما ورسعان للعودة؛
حلول إىل تدعو كانت فإن احلاجـة لذا حتققها. من املنبثقة باخلـريات والفوائد أن تنعـم

البعث. عملية إنجاز يف باملسامهة احلكومة قيام ساعة
يف املسـامهة إىل سـعى األفكار واتبعها؟ كيف هبذه آمن الذي اجلمهـور هو من أمـا
وكيف باتت الربيطانية؟ احلكومـة إليه بـادرت الذي التحرك ما اليهـود؟ بعث عمليـة
أخرى. لدراسة موضوعًا يشكل أن جيب كله ذلك العملية؟ مشاركة يف احلكومة هذه
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(*)  Mayir Verete. The Restoration of the Jews in English Protestant 

Thought 1790-1840, Middle Eastern Studies. Jan 1972, 8/7.

(1)  E. Hodder, The Life and work of the seventh Earl of Shaftsbury, 

1886, I, pp 310ff.; A. M. Haymson, The British Consulate in Jerusalem in 

relation to the Jews of Palestine, II, pp. Lxvii-lxxxiii.

التاسـع القرن أربعينيات يف وجتاوزتـه أوجها بلغت األدبيـات هذه أن يبـدو (2)
اجلمهور عىل تأثريها مدى أو تقدير تقويمها بحد ذاهتا بصدد هنا لسُت غري أنني عرش.
أن إال وشـاملة، أساسـية دراسـة تتطلب الكتابات هلذه املختلفة فاجلوانب الربيطـاين.
الضوء بعض يسـلط أن يسـتطيع املرء أن صحيح املقالة. نطاق هذه خارج يبقـى ذلـك
إنكليزية. عناوين مراجـع إىل عرب الرجـوع وطبيعتها األدبيـات هذه اتسـاع مدى عـىل
خيص فيام وال سيام باإلنجليزية، عناوين يف واردة موضوعنا هتم إشارات تكميلية وثمة
ال تأتيان كلتيهام املراجـع جمموعتي أن عىل م). 1823) عـام بعد ُنرشت األعـامل التـي

تفصيلية). صفحات حتتل (التي ال املواعظ وخصوصًا بعض املؤلفات، ذكر عىل
أن «بعد للمناقشة. املعروض حول املوضوع أو مقال أي كتاب أعلم، فيام هناك، ليست
The Vision was there, A History of the كتاب رأيت النـارش دفعـُت املخطوطة إىل
Britich Movement for the Restoration of the Jews to Palestine. (from the

Franz Kobler تأليـف مـن .Elizabethan era to the Balfour Declaration). 1956

كلينا أن مـن الرغم عىل خمتلفتان، استكشـافه يف وطريقتنا املوضـوع إىل نظرتنـا ولكـن
اعتامدي فقد كان هذه الدراسة إىل ذاهتا». وبالنسبة األصلية املؤلفات العديد من الحظ
الدينيني الكتاب مشاهري من عدد حياة وسري مذكرات عىل ذاهتا، األصلية عىل الكتابات
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حولية تقارير عىل واليوميات؛ املقتطفات العثور عىل يمكن حيث األنغليكان، والقـادة
عىل ورسـائل؛ خطبـًا ومواعظ تتضمـن صفوف اليهـود، بـني املسـيحية جلمعيـة نرش
يف حمفوظـات اجلمعية باقية (وهي حمارضهـا اجلمعية األخرى وسـجالت منشـورات
وبالطبع، سـياق املقال. يف سـيتبني كام أخرى. معارصة مواد مع جنب إىل جنبًا بلندن)
مساعدًا (The Dictionary of National Biography/ الوطنية» السري («معجم كان

باملوضوع. العالقة ذوي املؤلفني من لعدد مداخل أي يضم ال لكنه كبريا،
يف أكسـفورد ذات واملفكرين األسـاتذة أسـامء من عدد من كل مـع كانـت األحاديـث
أما فيام املسـألة اليهودية، إىل والنظرة الكتايب التأويل يف معينـة نقاط إيضاح يف جـدوى
جون الدكتور لصديقـي مدين فأنا الديني اإلحيـاء حول النقاشـات من العديد خيـص

.(Methodist) املُِثدي املذهب يف هو مرجع الذي (Walshe John) ُولش
(3) This is the view of Claude Buchanan, scholar and missionary, in 

Christian Researches (1811), p. 192n.

تسـعينيات القرن قبيل واالجتـاه األلفي اليهودية» «األدبيـات هنـا حتليـيل إن (4)
مستفيضة. دراسة إىل بالتأكيد حتتاج عرش رسيع واملسألة الثامن

(5) Ed May, Remarkable extracts… from a work… entitled The Ac-

complishment of the Scripture Prophecies… in which are pointed out, 

in an extraordinary manner, many things analogous to the present great 

changes in france(1790).

ألفي كتاب وهناك م) 1687) ظهرت عام (Jurieru) جوريو لعمل إنجليزية ترمجة ثمة
انتفاضة بوصفها الفرنسية الثورة إىل مقدمته يف أملح بإجياز (1789 م) عام صادر أواخر
غري املسـيحانية. احلقبة تبرش بقدوم املبارش، املايض يف القوية األحداث مجلة مع كانـت
العائد األلفي النمط من النقاش نزوع ويبقى الثورة، قبل مكتوبًا كان جسـم العمل أن
األول، املقام يف  (Beere Richard بري ريتشـارد املؤلف اهتامم تركز لقد الثورة. قبل ملا

الحقًا. العمل مناقشة تتم وسوف اليهود، إعادة عىل
(6) May, op. cit., pp. 3-4, 7, 24, 25-27. The passage dealing with the 

succession of events of the Latter Times is copied from the summary on p. 

376 of Jurieu’s book, where only the conversion of the Jews is referred to. 
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In the chapter dealing with events during the Kingdom of the Saints, how-

ever, the restoration to Palestine is also mentioned. According to Jurieu’s 

interpretation of Revelation and other prophecies, the kingdom of the Jews 

after their return is identical with the kingdom of the Messiah. See Pierre 

Jurieu, The Accomplishment of the Scripture Prophecies(1687), pp. 2, 

294ff.

(7) For example: (Anon.). The strange and wonderful predictions 

etc., Dublin 1792; (P. Jurieu), Accomplishment of Scripture Prophecies, 

abridged; wherein are contained many things relative to the late French 

Revolution London 1793; (Anon), Remarkable extracts...from...The Ac-

complishment of Scripture Prophecies, Henley 1793; J. C. B. Campbell 

(ed.), Predictions of the singular events which have recently taken place 

in France, Bath 1793; R Fleming Apocalyptical Key. An Extraordinary 

Discourse on the Rise and Fall of Papacy (1701), London 1793 (the book 

has an appendix by the publisher who explains the identification of the

'fourth beast' with Rome). During 1793-95 G. Terry published, in several 

editions, five pamphlets bearing the title Prophetical Extracts, and quoting

from some fifteen well-known religious writers on the Revolution, the fall

of Papacy, the Day of Judgment and similar Latter Day events. Other pub-

lishers too issued similar works during those and the following years.

(8) James Bicheno, The Signs of the Times, or the Overthrow of the 

Papal Tyranny in France, the Prelude of Destruction to Popery and Despot-

ism, but of Peace to Mankind, Part 1 (1792). This is the year of publication 

given by Watt (see above, note 2), and he may possibly have had the first

edition before him. The fourth edition, published in Edinburgh (a copy in 

the Bodleian Library), gives the date of the introduction as January 1792. 

The fourth edition published in London, however (a copy in the British 
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Museum library), gives January 1793: and W. T. Whitley apparently relied 

on the evidence of this edition in his Baptist Bibliography, 1916, s.v. J. 

Bicheno. Since Watt's bibliography preceded Whitley's and since a fourth 

edition of Bicheno's book appeared in 1794, 1792 may seem the correct 

date for the first edition.

(9) In his introduction to the Remarkable Extracts…, May mentioned 

that a copy of Jurieu's rare book was in his possession. Bicheno referred to 

Jurieu's work in one of his later books. Both May and Bicheno were Bap-

tists and lived in Newbury. (Whitley, op. cit., the entries under their respec-

tive names). The names of the original owners of some of the millenarian 

tracts can be found on the copies in the Bodleian, and some of these appear 

to have been Newbury men. So had been Dr. Twisse, who, from his cor-

respondence with Joseph Mede (see below), appears to have been one of 

the early millenarians of the seventeenth century, when they seem to have 

been a sort of secretive underground 'movement' It therefore may perhaps 

be concluded that Newbury became a centre of a millenarian community 

many of whom may have been Baptists.

- Gentile Church. 

األيام إىل اإلشارة تتم .(73, 76-Signs of Times, pp. I-II, 36, 62, 67, 72) (10)
والسبعني: الثانية الصفحة عىل التفصيلية مناقشتها الثانية وجتري الصفحة عىل األخرية
أي عن ُيَعربَّ فـال ليسـوع «املمكن» خيص الظهور أما فيام نبوئية. ألرقام إمجـايل جـدول
أم جسـديًا الظهور كان ما إذا مسـألة ربام، إىل بل ُيشـار، ذاته، بحد الظهور حول شـك
أيضًا جريو يكن ومل الالهوت. هذا علامء بني موضع خالف كانت نقطة وهي روحيـًا،
بحسم بتشـنو قام بعد وفيام (.Chap. 24, part II, op. Cit) حاسـًام بشـأن هذه املسـألة

الظهور اجلسدي. القضية لصالح
(11) J. Bicheno, A Friendly Address to the Jews, 1787, pp. 59-60.

(12) J. Bicheno, A Word in Season, first ed. 1795, pp. 14-15, 20, 49, 51
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Bicheno believed that the Restoration would begin not later than 1819, but 

their in gathering, return and judgment would take 45 years, at the end of 

which period i.e. in 1864, the Second Advent would take place.

(13) Joseph Priestley, The Present State of Europe compared with An-

cient Prophecies, 1794, pp. 2, 3, 18-26. On p. 2 Priestley recalls a sermon 

he had delivered on the same theme. In the following years he published 

additional essays in the same spirit.

إىل ألفيـة، إضافة مؤلفات عـن عرش يزيد ما صـدر م) 1795-1794) عامـي خـالل
اإلتيان عىل من بد ال املؤلفني ومن التالية. اهلوامش يف والواردة سبق فيام تلك املذكورة
النموذجيني. الُكثر الراسخني الكنيسة كهنة وأحد أنغليكانيًا الذي كان كاتب اسم ذكر
مياًال يبدو مناقشته الحقًا، م) وسـتتم يف (1784 (صدر إعادة اليهود حول كتاب ففي
الطبيعة األلفية م) إىل مواعظ، (1793 ست يف أشار، أنه إال إىل النزعة األلفية، باعتدال
م) 1795) عام ذلك يف وبعد  pp.8ff., 166 - 67 الصفحـات (خصوصًا يف لألزمـان
A General and connected view of the prophecies relating to the) كتـاب  يف
إىل هنايتها الوصول موشـكة عىل الـ (1260) كانت السـنوات فرتة أن أظهر  (Times

وأن جدًا؛ قريبـًا بات اليهود وبعث الرتكيـة واإلمرباطورية البابويـة سـقوط زمـن وأن
كام سـبق م) 2000) يف وليس م) 1866) يف عـام اسـتكامهلا اليهود سـيتم غري أزمـان
أعامل بنرش ثالثة ويتكـر قام وقد .(pp. 185, 198, 270 - 76) كتـب أن نيوتـن للقـس

(1802-1806-1808م). أعوام يف النبوءات تناولت أخرى
(14) Richard Brothers, A Revealed Knowledge of the Prophecies and 

Times...containing the Restoration of the Hebrews to Jerusalem by the 

year 1798, London 1794. The second part of the work was published in the 

same year. The following year, Brothers’ followers published many books 

in defense of him personally and of his ideas. Among his most enthusiastic 

followers was a well-known artist, a Scots lawyer and a Member of Par-

liament. (See DNB). Cecil Roth's little book on Brothers, The Nephew of 

the Almighty 1933, is very sarcastic. Nothing could be easier. It is clear, 
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however, from the book that Roth has failed to understand the significance

of the phenomenon being apparently unfamiliar with the millenarian litera-

ture and climate of the times. Ronald Matthews in Six English Messiahs 

1936, has a chapter on Brothers. Although he does not give his sources he 

is evidently acquainted with them. He seems nevertheless not to have real-

ized Brothers' link with contemporaneous millenarianism.

(15) (Anon). The Illuminator, or Looking glass of the Times... the 

French Revolution and the Overthrow of the Pope's authority foretold a 

century ago... A recent Prediction of... the Destruction of Mahomedism... 

and the Restoration of the Jews, 1797, pp. V, 22, 28-29.

وشيكة، هيودية عودة حول مرموق لواعظ حديثة نبوءة عن املؤلف (املفضل) يتحدث
م)... 1802) حلول عام مع ستتم اإلعادة عملية أن هو نفسه أكد وقد

J. Bicheno, The Probable Progress and Issue of the Commotions which 

have Agitated Europe since the French Revolution, 1797; idem., A Glance 

at the History of Christianity», June «1798.

الثالثة  الطبعة إىل بِّشنو أضاف وقد يف العام نفسـه. ظهرتا للعمل إضافيتان طبعتان ثمة
يف اجلارية واألحـداث ملرص الفرنيس الغـزو حول الثاين، ترشيـن من «ذيـال» اخلامـس
فانظر املصدر الرتكي واالسـتبداد بالبابوية اإلطاحة بعد اليهود مصائر أما عن الرشق.

(«عالمات األزمنة»). جلزأي بنرش طبعة رابعة قام نفسه العام ذلك نفسه. ويف
1799-1796) عامي بني املمتدة خالل الفرتة ألفيًا مؤلفًا أربعني يزيد عن ما ظهر لقد
من سـبيل فضًال عن مثل«العالمات»، أقـدم لكتـب اجلديـدة الطبعـات إىل م) إضافـة
ومعظم الدينية. الدوريات املنشـورة يف األلفية الكتب ومراجعات والقصائد املقاالت

(1798-1799 م). عامي خالل ظهرت األعامل هذه
(16) On the glory of the Latter , The Evangelical Magazine (Oct. 

1793). The warning-ibid., 1796, p.303; the change of attitude-ibid. 1796, 

pp. 403ff., 412-14; reviews of millenarian writings ibid. 1797. p. 480 (a re-

view of a book published three years earlier)!; 1798, pp. 173, 390; 1799, p. 
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75; 1800, pp 423-24. The editors, indeed, observed reticence during these 

years, yet apparently saw no reason, in the growing millenarian mood in 

the country, to go beyond the requirements of journalistic propriety and not 

to mirror to some extent the current literature of this type.

Being Supreme the to Hymns, 1788; Criticism of Morsels, Ed- (17)
املنشـورات التعبري األديب. صيغ من شـائعة الرتاتيل صيغة (كاتب . ward King 1795

Remarks on the .(ألفية نزعة ذات تكون ما وغالبًا األنغليكان، عن الصادرة الدينيـة
(وحسـب تقديـره Signs of the Times, 1798, pp. 3 - 4, 16, 18, 19 - 20, 23 27

روما) مجهورية وتأسيس السلطة البابوية اهنيار مع انتهت (1260) كانت السنوات الـ
Idem., ASupplement to the Remarks on the Signe of the Times, February

.1799, pp. 3, 9, 16, 21 ff

(18) See Jenkin's letter in the Jewish Expositor 1820, p. 267.

(19) Samuel Horsley, Lord Bishop of Rochester, Critical Disquisitions 

on the Eighteenth Chapter of Isaiah, 1799, pp. 1-2, 11-12, 85, 88-90, 98, 

103; The Gentleman's Magazine, June 1799, pp. 497ff . and July 1799, p. 

549; G R Balleine History of the Evangelical Party..., 1908, p.142:

.Dictionary of National Biography (D.N.B العـرص» أسـاقفة كبري «هورسـيل...
إىل يشـري ال أنه غري اخلاصة، هورسـيل أوراق كان مطلعًا عىل املقال مؤلف أن صحيـح
أحفاد أحد H.H Gebb ِغْب هـ. هـ. ويبادر مؤلفاته. يف ألفية نزعات فكرية أية وجود
رسالة من يتضح كام ألفية، أفكار هورسيل بتبني قيام إزاء الدهشة التعبري عن إىل القس
هيودية مجاعة بونابرت...بتوطني سيقوم وفاته. ُبَعْيد م) 1806) أيلول أخيه إىل موجهة
Life of املسـيح.  إىل الظهور بمظهر يبادر سـوف ومن ثم ذات شـأن يف فلسـطني...
يف كهذه نوعات حترى أن لبث ما الريف، من كاهنًا أن غـري (Bishop Horsley (1909

الذي وكراسه (ibid., p. 223) م) 1800) عام روتشسرت يف أطلقها القس التي احلملة
ترشين يف (The Gentleman's Magazine) يف اسـتعراضه القـس، تـم عـىل ردًا جـاء
التاسع القرن أوائل األلفيني عتاة أحد ِوْيه، لويس أما .(921 (ص. األول (1801 م)
عىل (Novum Organum) جديـدًا فتحـًا بوصفه هورسـيل بتأويل رحـب فقد عـرش،
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النبوءات. تفسريات صعيد
(20) As to The Courier of 19 June 1798 and the pamphlet, see C. Roth, 

Magna Bibliotheca Anglo-Judaica (1937), p 376; The Gospel Magazine 

(June 1798) ‘Restoration of the Jews’, and (Sept. 1798), p. 357, where the 

letter is referred to; St. James's Chronicle, 14 July 1798 : Postscript.

(21) Bicheno, A Glance at the History of Christianity (3rd ed., Nov. 

1798). Postscript, pp. 26-28. On the cover of this edition Bicheno gave 

notice that he was about to publish a fifth, enlarged edition of his Signs of

the Times which would include a supplement on what was in store for the 

Turkish Empire. Henry Kett, History of the Interpreter of Prophecy, 1799. 

further editions :1799, 1800 5th 1805, III, pp. 222, 225-30; for his view in 

some detail, see below.

(22) Bicheno, A Glance… (4th ed., Sept. 1799): 'A postscript on the 

present movement in the East', pp. 27-28; The Gentleman's Magazine) July 

1800, (p 648; also ibid). ,Sept. 1799, (p. 738 :‘…it is surely no rash conjec-

ture to suppose that they (the Jews) may be restored to their own land under 

the power and protection of another mighty empire…’

(23) Bicheno, The Restoration of the Jews, the crisis of all nations… 

(1800). The work will be discussed below.

(24) Andrew Willett, De universali novissima Iudaeorum vocatione 

(Cambridge 1590), pp. B1, E2; idem. Hexapla...upon the… Epistle... to 

the Romanes (1611) pp. 487, 510-1 (as well as his Commentary on Dan-

iel 1610, p. 469). Thomas Draxe, The world's resurrection or the general 

calling of the Jews (1608 (pp 89-90 (Willett wrote - De...vocatione'; p. C3 

- that ‘praedictiones prophearum de lvdaeis non ad literam expendendae’; 

and his as well as Draxe's position must have been that the Jewish Resto-

ration should be taken in its spiritual sense only. Thomas Brightman, The 
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Revelation of St John… (3rd ed., Leydon 1616), summary of Chap. XV, 

pp. 688-89 (first Latin ed., 3rd ed -. Apocalypsis Apocalypsos...) (Franc-

fort, 1609, p. 433): An rursum revertentur Hierosolymam? Nihil certius, 

diserte prophetae confirmant inculcant passim; idem., Amost comfortable

exposition of…Daniel…Wherein the restoringe of the Jewes and their 

callinge to the faith of Christ is set forth... (Amsterdam 1635), pp. 54, 109, 

111-12 (the 1st ed., in Latin appeared in Basel, 1614). Both of Brightman's 

works appeared posthumously.

(25) Sir Henry Finch, The Worlds Great Restauration or the Calling of 

the Jews, and (with them) of all the Nations and Kingdoms of the Earth to 

the Faith of Christ (1621), pp. A2, 2-7, 49-50, 56, 59, 190. He once or twice 

uses ‘repayre’ as verb and noun for ‘restore’, ‘restoration’, ‘return’.

(26) S. L., Israel Redux or the Restauration of Israel (1677), ‘Epistle to 

the reader’, pp. 63, 70, 72-73, 81, 84-100, 103-4.

مثل «عـودة»، «إعادة  «إعـادة» عىل للداللة املرتادفـات مـن (Lee) عـددًا يسـتخدم يل
األوالن يل كتب مقـاالت؛ ثالثة من الكتـاب ويتألف «رجوع». «إرجـاع»، توطـني»،
من العمل عنوان كان الحقًا). (كامسـنرى للنرش فلترش ألفه الذي الثالث بإعداد وقـام
يل مقال ينصب الكامل. باسمه القارئ» وقعها إىل كتب «رسالة أنه عن فضًال اختياره،
الكتاب، تؤكد من أدلة ويورد العرش، مسألة األسباط معاجلة (عىل (ص. 13-9 األول
أما إقامة وطنها اخلاص). ومتكنها (من هدايتها تتم سوف اليهود من غريها مع أهنا عىل
،(The Land of Promise عنـوان («أرض امليعاد» وحيمل األول فيكمل الثاين املقـال
اإلشـارة إىل طريق حاول، عن قـد يل فإن وهنا منفصـًال. يأيت صفحاته ترقيـم غـري أن
خصبة كانت وإن السكان من كانت شـبه خالية فلسـطني أن أن يثبت الرحالت، كتب
كلها باألرض املتمتعني اليهود حال مناقشـة إىل انتقل ذلك وبعد الدوام. عىل كعهدهـا
العظيم إىل الفرات هنر «من الرب، وعد حسب حدودها، توسيع ومع رجوعهم، لدى

بإجياز. هذه النقطة إىل فنتش أملح (ص.4-1). املرصي» البحر
J. Mede, The Key of the Revelation, 2nd ed. in English, 1650, (27)
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21, Part II, pp. 31, 120, and Conjecture concerning Gog-Part I, pp. 120

The Key الطبعـة من هبذه ملحـق خمتـرص (مؤلـف and Magog in the Revelation

عام (1627 يف الالتينية باللغة The Key صدرت الطبعة األوىل للـ) األول، (الفصل
Remains... Ch. Xii, Works, 3ed ed. Book III, يف ميـد مالحظـات أيضًا م (انظـر
عرش يشوع سيكون، :يقول أن pp. 603 - 4: During the second Kingdom, 1672

بوضوح ويتجىل أن يظهر يلبث لن ولكنه بالفعل، السـامء يف الثانية، اململكة فرتة خالل
األمة اليهودية وجتميع شـعبه القديم وجتميعه...هداية هلداية خصيصًا السـامء نازًال من
«حـني يـأيت  Dr. Twisse’s preface to the Key أيضـًا عنـوان مقدمـة (انظـر كلهـا،
كنعان، أرض إىل متوجهـني سـائر األماكن من يتجمعون اليهود...سـوف دعوة زمـن
Idem. Works, Book, IV, Letters كذا إلخ...»). كنعان أرض إىل يأيت اليهـود حيـث
األيام حول الدائرة يف النقاشـات للتورط ميد جتنب عن -53.)...أما 54, pp. 814, 816

Ch XII XIV of The Apostasy of the Lat- .فانظر الشاقة لألمر ومعاجلته األخرية
النزعة ميله إىل يؤكـد جيـد مثـال ,ter Times(. ثمـة enlarged 5th ed., ) Works, III

.(70) رقم الرسالة يف التامسه األلفية يمكن
(28) Peter Jurieu, The Accomplishment of the Scripture Prophecies 

(1687) Part II, s. III, X11, XVI, XVII, and especially pp. 294-301, 305-6, 

309, 361, 385.

انظر. األخـرية األيام اليهـود يف وضع حـول ويل ِفْنتش آراء (للوقـوف عـىل (29)
إىل ,Finch. (وإضافة op. cit., p. 7 and chap. V, Lee, op. cit., especially p. 105)

مراجع: عناوين إضافية. نامذج بضعة إيراد يمكن اليهودية» املذكورة، «األدبيات
Thomas Cooper, The blessing of Jap heth, proving the... final conversion

of the Jews (1615): ‘Doctrine 21-The Jews to be restored’... .the Jews 

shall have a full and glorious conversion...And why not principally at Je-

rusalem? (p. 53.) Robert Maton, Israel’s Redemption (1642): ‘...the king-

dome of the Jews shall again be restored to them’. The words in Acts 1, 6 

, ‘expresse an earthly kingdome’. .‘...the restored Jews shall be the royall 

nation of that renued world’ (pp. 2-3). Idem., Christ's personal reigne on 
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earth... ,divided into two parts, the first concerns the Jews conversion to

the faith and restoration into a visible kingdom of judaea (1652); Edward 

Nicholas, An apology for the honourable nation of the Jews and all sons of 

Israel (1648): ‘...many promises made by God... for the reduction of them 

into their own country...a country lawfully theirs, by the donation of God 

himself. ‘...their restoration and inhabitation of their country here on earth 

is yet to be fulfilled’ (pp. 7, 9) John Durey: An information concerning the

present state of the Jewish nation...their conversion... and...their deliver-

ance from captivity (1658): The return to ‘the land of their inheritance’ 

forms part of the deliverance, which will be ‘both spiritual and bodily, the 

one will follow upon the other’. ‘God is not only fitting them to return unto

their own land...’ (pp., 10).

انظر. من اليهود إجيابية األكثر ولالطالع عىل املوقف
Sh. Ettinger, ‘The beginnings in the change in attitude of European Society 

towards the Jews’, Scripta Hierosolymitana, VII, 1961, pp. 193ff.

للسـامية املوالية والنزعة املوضـوع هذا تناولوا الكتاب الذيـن مـن كغريه املؤلـف، إن
(أو املوقف أيضًا هذا كون عرش، قد أغفل احتامل والسـابع السـادس عرش القرنني يف

األخرية. األيام نبوءات تفسري اجلديدة إىل النظرة (نتيجة رئيسية؟ بصورة
(30) Sir Isaac Newton, Observations upon the Prophecies of Daniel and 

the Apocalypse of St. John (1733), pp. 251-53. 

إضفاء عملية يف األتـراك بيد القسـطنطينية سـقوط أبعد من هو ما إىل مل يذهـب نيوتـن
الذي دانيال، عند الشامل ملك أن أشار إىل غري أنه الحقة. أحداث النبوءات عىل ثوب
اهلزيمة فـإن هلذا التفسـري وتبعًا مرتنحًا. كان الرتكـي، السـلطان ألفيون ُكّتـاب اعتـربه

لعملية اإلعادة. متهيدًا تشكل كانت مللك الشامل الساحقة
(31) Thomas Newton, Dissertations on the Prophecies which have 

remarkably been fulfilled, and are this time fulfilling in the world (3 vols.

1754-58). The repeated appearance of new editions of this large work testi-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


86
(5) قدمس دراسات

fies to the growing popularity of the subject, especially as from the 1770s.

The third edition appeared in 1766, the 4th in 1772, the 5th in 1777 and 

the 9th, in Perth, in 1790. Though he, too, repeats Isaac Newton's warning 

against speculating on the ‘wonders of the Latter Times’, Bishop Newton 

frequently alludes or briefly refers to what might be expected in that era (I,

239-40, 402, 409; II 213, 346-48, 362-65; 409; III, 399-400); and he also 

elaborates on the Millennium and the Jewish Restoration at least twice 

(III 329-56, 409-12.) The very title of the work may have made the author 

suspected of harbouring millenarian inclinations. In the 1780s the part of 

his work dealing with the exposition on the Apocalypse was published 

separately.

(32) Richard Hurd, An intruoduction to the study of the Prophecies 

concerning  the Christian Church... 1772 (further edition: 1772-2nd, 1773, 

1788), pp. 175-86.

إىل التلميح (أشـكال 162 (ص. النبـوءة إلظهار صحـة مركزيـة املوضـوع اليهـودي
شـكل عىل مضمون الكتاب تقديـم تم 174). لقـد (ص. للشـتات الوشـيكة النهايـة
قام التي الكشـف عملية عىل اإلطراء يف هدد بالـغ األمر. وقد وعظيـة أول حمـارضات

ميد. هبا
املستقبل يف خاص لغرض اليهود عىل حافظ الرب بأن القائل الزعم عىل العثور يمكن
العودة تسـمية تتم مل وإن طويـل، بزمـن القس ِهـْرد كتـاب قبـل الدينيـة األدبيـات يف
نقًال ويلسـت، آندرو أن أجد إنجلرتا ففي كلها. األحوال يف املادية رصاحة املسـتقبلية
عىل يأتيان ويل فينتش فإن وكذلك النقطة. هـذه إىل من لفت األنظار أول بيزا، هو عـن
الفارق العميق باسكال «م. لـ الشـهرية النظر وجهة إىل فيشـري بالذات ِهْرد ذكرها. أما
م ((بالفرنسـية). 1670) عام يف بعـد وفاة املؤلف التأمالت نرش تم (وقـد التأمـل» يف
اليهود» «لرسـالة معرض ذكره ويف يف (1705 م). نرشت فقد اإلنجليزية الرتمجـة أمـا
يكون أن يبدو، ما عىل املحتمل، من غري إنه هنري مور الكامربدجي األفالطوين يقـول
دونام سبب، الزمن هذا شعوب العامل كل سائر خمتلف عن عليهم كشعب احلفاظ تم قد
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دين داعية وهو كالرك، سـامويل (أما (Apocalypsis Apocalpseos, 1680, p. xiii)

مميز كشـعب ذلك مع واسـتمرارهم وتشـتيتهم..... اليهود «أرس إن عقـالين، فيقـول
مني» «خط التشديد خصوصًا هو ما املستقبل... رهن ما زالت نبوءات حتقيق سبيل يف
يف نظري هلا أي ليس ملعجزة «إهنا القديمة»... النبوءات صدق وأزيل عىل دائم برهان إال
األخرية» عن «العودة اإلطناب من بيشء الكتابة إىل ينتقل ذلك الطبيعة». وبعد ظواهر
A discourse concerning... the truth and certainty( فلسطني. يف وإقامتهم لليهود
الكتـاب نـرش of-79؛ تـم the Christian revelation, 10th ed. 1750, pp. 236, 277

اليهود، تاريخ أنجزها لكتـاب التي للرتمجـة إهدائـه ويف م). 1706) يف للمـرة األوىل
أهم أحد («لعل م (عـام 1708 تيلر طوماس يقـول الرهبان أحد إىل باسـناج، تأليـف
هبذا يسـتخفون إىل أولئك الذين تثبت صحة ديننا حجة تقديم هو الكتاب هذا أهداف
احلالية «الظروف أن إىل هارتيل يشـري ديفيد فإن الفيلسـوف وكذلك الدين وحيتقرونه،
وتشري صدق النبوءات عىل برهانًا تشكل األمم، سـائر عن متميزًا الباقني شـعبًا لليهود
املوعودة إىل «اإلعادة» العرض التفصيـيل، كعملية ملثل هذا عليهم حافظت السـامء بأن
Observation on Man, ( العظيمـني». وسـؤددهم جمدهـم إىل كـام أرضهـم اخلاصـة
-1791) أعوام يف صدرت طبعـات أخرى ثمـة ,II ,1749؛ PP. 366, 375 - 75, 380

اهتامم توجيه الذي يكرر نيوتن ما يفعله القـس طوماس هو ذلـك م). 1810-1801
اندهاش رصخة مطلقًا الشتات، اليهودي يف بالبقاء املتمثلة املاثلة» «املعجزة القارئ إىل
أن يمكن اإلقنـاع عىل حجـج أقوى وأقدر أية ثمة «وهل قائـًال: املناسـبات إحـدى يف
(ثمة معجزة اليهودية واملسيحية؟» الديانتني كل من وصدق صحة عىل للربهان تطلبها
نبوءات أخرى حتقيق استكامل يف سـبيل مميز كشـعب عليهم حافظت ومضطردة دائمة
op. cit., I, 190 - 91, 216 - 17, 239 - 40, III, 419, and the pre- هبم. عالقة ذات

.ceding note

(33) Thomas Burnet, A treatise concerning the state of departed souls... 

after the resurrection (1730), pp. 306-12; idem. ,Appendix to the ninth 

chapter of the State of the dead concerning...the future restauration of the 

Jews (1729) pp 2-7, 26, 37-8, 59, 80, 84-6, 91-2, 95-7 (both works are er-

roneously ascribed by Watt to Bishop Gilbert Burnet). The Treatise, the 9th 
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chapter of which includes a ‘digression’ on the Jewish Restoration, was 

first published in Latin c. 1700 and republished in 1720 and 1723; another

edition with an Appendix ‘De futura ludaeorum restauratione’ was pub-

lished in 1727 and republished in 1728 and (in Rotterdam) 1729. The first

English translation of the second part of the Treatise including Chapter IX 

was published in 1728. Another translation of the whole work but without 

the Appendix was published in 1730 and 1739 A separate English transla-

tion of the App. was issued in 1729. On Burnet see DNB, and ‘Translator's 

conclusion’ in the 1728 English ed. of the second part of  the Treatise.

(34) Joseph Eyer, Observattions upon the prophecies relating to the  

Restoration of the Jews... In answer to the objections of some late writers,. 

1771, pp. VIII-XI,XV, 1-2.

من أيًا يذكر أنـه مل غري املؤولني. انتقـاده من نيوتن وطومـاس ميد كًال من آيـر اسـتثنى
هذا يكن مل العالقـة حرفيًا. وربام ذات النبوءات فرست التي الرصحية األلفيـة األعـامل
بوجود نزعات الشكوك يثري أن يرد مل أنه إىل بل أصيًال، يبد أن يف راغبًا أنه كان عائدًا إىل
الدائر بنظـر كانـا ُيعتربان ومهـا أمران «محاس» ألفـي عنده، أي أوبوجـود لديـه ألفيـة
بالـذات فينتمون إقناعهمم يريد الذيـن الناس كان التي الدوائـر وهي دينيـًا املحافظـة
حيذو آير كان الرب مملكة مرحلتي بـني التميز عملية ويف املسـتهجنة. من األمور إليها،
سـتتحاثيان اليهود إعادة وعملية الثانيـة املرحلة أن زعـم لـه أن سـبق الذي ميد حـذو
Mede Works, I, Discourse 25(. Jurieu, who is not( مـن واحد يف وقـت سـتتامن
فإن وكذلـك .(mentioned by Eyer )although mentioned by Thomas Newton

مبنيًا مري، متييز ذكره (تبنى نيوتن أن طوماس (رغـم ذكره أير عىل يأيت ال الذي جوربـو
بعد هبا اليهود ُوعد التي املسيحانية مع اململكة متامهية كانت األلفية القديسني مملكة أن

اإلطالق. عىل املوضوع هذا يناقش ال آير عودهتم. إن
(35) Eyre, op. Cit., especially pp.14, 18, 23, 28, 33, 37, 45, 48, 53-70, 

92, 118 121-2. Taking issue with an opponent, Eyre wrote in his appendix 

:‘the Jews cannot by a restoration to the land of Judaea become a separate 
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Civil body or nation?... The tenor of the Prophecies, even as interpreted by 

Christ and his Apostles, declares such a restoration to be certain’ (pp.154-

5). Thomas Newton whose work earned Eyre's high praise, explicitly 

wrote ‘...the Jews shall...be restored to their own land; Settlement of Israel 

in their own land; Reestablishment of the Jews; Resettlement of the chil-

dren of Israel in their own land’ (op. cit., III, 401, 407, 408, 409). 

(36) Gregory Sharpe, The Rise and Fall of the Holy City and Temple 

of Jerusalem (1765), pp. 24, 27-8, 42, 44, 46, 51, 55-60. The substance of 

the work was preached in 1764. Sharpe asserted that ‘the great day of God’ 

spoken of by the prophets referred to the destruction of Jerusalem, ‘not to 

the end of the world’. The Jewish Teniple ‘is never to be revived’; and ‘The 

Temple under the new Covenant is a spiritual Temple, built up in Christ’ 

He claimed that his interpretations gave the plain meaning of Scripture. 

‘Nothing surely can be more explicit, more certain, more convincing to any 

unprejudiced mind...Here is no ambiguity, no conjecture, no accommoda-

tion’ - he wrote most probably having in mind interpretations like those of 

Thomas Newton Eyre and, especially, of the outspoken millenarians.

John Tottie, Sermons (1775) (Sermon XV :Christ's Second Coming, the 

day of final judgement-preached in 1774), pp. 308ff., especially pp. 308-10

312-14.

-   Dissertation... on the final restoration of the Jews.

(37) E.W. Whitaker, A Dissertation on the Prophecies relating to the 

Final Restoration of the Jews (1784), pp.7, 8, 9, 11, 13-15, 31-4.

(38) W. Whitaker, A Letter to the People of the Jews (1788). I have been 

unable to get hold of this book. To judge by its title it seems to have been an 

appeal to the Jews to convert, similar in vein to Bicheno's Friendly Address 

(note 11 above) and several other works of a similar title. Richard Beere, 
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An Epistle to the Chief Priest and Elders of the Jews... to which is added an 

investigation and computation of the exact time of their final Restoration

(1789), pp.114, 121, 124-25; idem. ,A Dissertation…containing strong and 

cogent reasons to prove that the commencement of the final Restoration of

the Jews to the Holy Land is to take place in the ensuing year A. D. 1791 

(1790), pp. IV, 34-35, 43.

(39) Whitaker's A General and Connected view of the Prophecies relat-

ing to the Times of the Gentiles (1795 and 1798) - only moderately mil-

lenarian - must be mentioned as one of the few exceptions.

للعقيدة ملموسًا واقعيًا نتاجًا كان اخلارجي للتبشري املتجدد احلامس أن أعتقد (**)
جاءت التي فالنقاشـات عرش. الثامن تسـعينيات القرن يف وخصوصًا املتنامية، األلفية
الذي والعقد خالل ذلـك العقد التبشـريية من اجلمعيات قليل غري قبيل تأسـيس عدد
النقطة بقدر أكرب هذه سأعالج واضحة. بصورة املبارش االرتباط إىل مثل هذا يليه تشري

الدراسة. هذه من آخر قسم يف اإلحاطة من
(40) James Jerram» ed. The Memoirs of... Rev. Charles Jerram (1855), 

p. 88 His early life, prior to his entering the university, is portrayed in the 

first 50 pages of the book, which is an important source for the study of

religious life in England during the second half of the eighteenth century. 

On Simeon see DNB. His personality and influence are among the best

known in the annals of the Evangelical movement. His connection with the 

‘Jewish question’ will be discussed later in this study.

(41) Charles Jerram, An Essay Tending to Shew the Grounds Contained 

in Scripture for expecting a Future Restoration of the Jews (Cambridge 

1796) pp. 4-9, 12, 15, 2021, 25, 40, 44-47, 50-52, 55.

(42) Brightman, A... exposition... of Daniel, p.103; h, op. Cit., pp. A2, 

3, 54-56 59; Lee, op. Cit., pp.121-22. Mede did not specify the year of the 

beginning of heresy, but indicated that 455 might he considered as a pos-
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sibility, thus hinting at 1715 as the end of the times of the Gentiles). The 

Apostasy of the Latter Times, Ch. XIV-Works, ed.1672, 111).

(43) William Whiston (1667-1752)), Memoirs (1749, 2nd ed., 1753), 

pp. 333 416. He took part in the controversy with the Deists and published 

essays on the fulfilment of the prophecies in 1708 and 1724.

(44) (Anon.) The full and final Restoration of the Jews and Israelites,

evidently set forth to be nigh at band...with their happy settlement in their 

own land (1753), p.15; Richard Clarke, Signs of Times, or a voice to Baby-

lon... and to the Jews in particular (1773), p. iv. He had published an essay 

of a similar character ten years earlier :The Voice of Glad Tidings to Jews 

and Gentiles (1763).

(45) (Anon.), A treatise of the future Restoration Jews and Israelites 

to their own land (1747), p. 61. Whiston in his Memoirs-note 43, above 

- p.420 gives the name of Dr. Collet as the author of this essay. He also 

mentions on several occasions a Mr Samuel Collet, a Baptist. And if the 

‘Dr’ is not there by a slip of the pen or print, it is doubtful whether all the 

Colletts mentioned by Whiston are the same person; Beere, An Epistle... 

pp.124-25; idem., A Dissertation...to prove...the commencement of the... 

restoration... in...1791; Brothers. A revealed knowledge...containing the 

Restoration of the Hebrews...by 1798; Bicheno, Signs… p. 76. There were 

several other predictions as to the date of the return.

(46) Giles Fletcher, The Tartars or Ten  Tribes in Lee's Israel Redux, op. 

cit., 5-6, 8, 12-13, 21-26, S.l., Adissertation concerning the place and state 

of the disersed Tribes of  Israel, ib, pp. 43-61.  

ف. الفرنيس للعارض سـبق هذا الكتاب) تفصيل لبنية (26) رقـم اهلامش يف (يوجـد
األسباط العرش. خيص موقع مشابه فيام رأي فلترش، عن قبل أن عرب، موريف

ِوستن يقول ويف مذكراته فلترش. فيناس األخري حفيد من جاءه فلترش مؤلَّف بأن يل ُيقّر
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يف روسـيا، الثاين تشـارلز سـفري نذرسـول، فرانسـس مكتبة يف اكتشـافه تم إن العمل
عن اليشء بعض خمتلفـًا عنوانًا يورد إنه طويل؛ زمـن منذ نسـخة امتلك «وسـتن» وإنه
متى بالضبط واضحـًا ليس .(401-387 ص. (املذكـرات، يل الذي حـدده العنـوان
كتاب يف موجود العمل جوهر (إن 401 (املذكـرات، ِوسـتن ويقول املقال. كتابة متت
يأيت فلترش فإن أخرى جهة ومـن م). 1590) عام ُنرش كتاب وهو روسـيا، عن فلتـرش
األوىل إال طبعتها تصدر مل التي املعاجلة (تلك (الوحي للرؤيا براتيـامن معاجلة ذكر عـىل
اليهودي، بالبعث املؤمنـني األنجليز أوائل أحـد كان فلتـرش أن (يبـدو م). 1609) يف
Redux / إرسائيل» («استعادة كتاب (حني خرج م 1677) إال يف تنرش مل آراءه أن غري

املطبعة). من (تأليف يل Israel

النظر وجهة يرفض املوضوع عاجلوا الذين املؤلفني من العديد أسـامء يورد الذي يل إن
تكون ربام العـرش األسـباط تقول بأن والتي وآخريـن إرسائيـل منّسـه بن سـاقها التي
IX, Ch (1934 انظر. املوضـوع، حول األخري آراء (لإلطالع عىل يف أمريـكا موجـودة

(Israel ben Menassah of Life A, Roth's. C

: مناسبات ثالث يف بمعاجلة املوضوع ِوستن قام (47)
A Collection of Authentic Records belonging to the Old and New Testa-

ment (1727), I, pp. 53-54; The Sacred History of the Old and New Testa-

ment 1745 II, 543-44; Memoirs (op. cit.), pp. 387-406

الذي  العربية بالدراسـات املختص أمـا فلترش. ملقال الكامـل النص أيضًا قـدم حيـث
بني القدوسـيني ماهى الذي كتابه صـدر الذي فولر نيكوالس فهـو ِوسـتن إليه اسـتند
أتى يل أن وصحيـح فولر؛ بذكر اسـم فلتـرش يقـم عـام (1612 م). مل يف والفادوشـيم
االثنني؛ بل فقـد ذكر بالقادوسـيني أما ِوسـتن إىل رأيه اإلشـارة دون ولكن ذكره، عـىل
يقنع أن قصـة بلوتارك، لرشح كرسـه الصحيحة السـجالت من مقطع يف حاول، وقد
باسم القادوسيني ُيعرف بعنوان «شعب نصًا كتب هو الذي نفسـه بلوتارك بأن القارئ

اإلطالق. عىل صحيحًا يكن مل أمر وهو املقدس»، الشعب أو
Ph. J von Strahlenberg, An historico-geographical description of the يف
الطبعـة نـرش تـم ( .North and Eastern parts of Europe and Asia, 1738, p. 398

االعتقاد أن املؤلف يالحظ الكيوبتزين عادات إحدى واصفًا (1730 م). يف األصليـة
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ليس ألغراض دينية املسـيحي اسـتخدموا الدم اليهود املتمثل بأن العامة لدى السـائد
A treaties of the future Restoration of the «مغفـل»، زائفًا». وتلفيقـًا خرافـة «إال
املؤلف يأيت ((ال 47) رقـم (وهامـش 25-24 (ص. ،,Jews and Israelites... 1747

«مغفل»، معروفًا لديه). كان أنه املؤكد من ولكن الشـهري «اكتشـاف» ِوسـتن ذكر عىل
(ص. The full م)، and final Restoration of the Jews and Israelites... (1753

.(9-2
.Th. Newton, op. cit., I, 207 - 14, J. Eyer, op. cit, pp. 100 - 2 (48)
املسـتقل الوجود القومي حول الدائرة القصص أكثريـة أن يعتقد نيوتـن كان طومـاس
رأيه كان أمتهم). لتعظيم اليهود اصطنعها مفضوحة (تلفيقات كانت العرش لألسـباط
هيودا بمنفيي التحقوا، يكونوا أن جيب املنفية العرش أبناء األسـباط من كبرية أعدادًا أن
يعرفون ذلـك احلني منذ مميزة، وباتوا كتسـمية إرسائيل اسـم فقدوا بابـل، يف وبنيامـني
دو جاك باسـناج ملعاجلة خالصة بتقديـم احلقيقة يف نيوتـن قام اليهـود. باسـم عمومـًا
خيص فيام القوية اللغة هذه مثل مل يسـتخدم أن باسـناج إال للموضوع، املوسـعة بوفال
يف كانت خمتفية األسباط العرش بأن القائلة الفكرة باسناج رفض لقد اليهودية. الروايات
وقال بابل، يف هيودا أرسى اندجموا مع أن لبثوا مـا بأهنم اعتقد كيف وفرس بعيد، مـكان
وما يف فارس الرتكية، اإلمرباطورية من اآلسيوية املناطق يف السـاحقة اليهود أكثرية إن
تلك يف تعدادهم ر وقد َقـدَّ العرش. األسـباط نسـل من كانوا لذلك مناطق، من حوهلـا
Basnage, The history of the Jews... 1708, Book .1,250,000( بحـوايل البقـاع
1706) يف األوىل الفرنسية الطبعة ). (صدرت VI, Chaps. 3,4, BookVII, Chap.33

م).
(49) Asiatic Researches, 11 (1789), pp. 67-76; The Evangelical Maga-

zine (Oct 1793), pp. 107-8; J. Bicheno, The Signs of the Times, Part 11 

(1794), pp. 105-7. Encyclopaedia Britannica, 3rd ed. ,supplement (1801) 

‘Afghans’, where a substantial summary of the article in the Asiatic Re-

searches was given.

قبل من املسـتخدمة املألوفة مشـددة هي العبارات بحروف املكتوبة (***) الكلامت
يف املتضمنة املختلفة (عىل األفعال اسـتخلص أن أسـتطيع ما (بمقدار للداللة الكتاب
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تابعتها. التي يف الكتابـات منها ألي حتديـد أي ثمة ليس «االفتـداء». اخلالص عمليـة
اآلباء)، أرض إىل اسـتعادهتم يف (كام ختصيصًا يكون موضحـًا ال حني املعنـى، غـري أن
املقدس للكتاب الصحيح التفسـري من املؤلف يف موقف اجلملة، سـياق يف كامنًا يبقـى
بطل (وقد الوحيـدة ولعل العبارة فيـه. إليها املشـار أو من الكتاب املقتبسـة ولآليـات
عبارة الشـك هي ببعض معناها حماطًا يبقى (التي عرش القرن السـابع اسـتخدامها بعد
لكلمة اإلنجليزي املـرادف احلـال بطبيعـة Calling). وهـي or Call) دعـوة أو يدعـو
عقيدة «اعتناق معنـى اهلداية الدوام عىل أهنا تتضمن املؤكد (ومـن Vocatio) فوكاتيـو
إعادة اليهود دعوة أهنا عىل «ُفهمت معينة: آية عن يقول مثًال، أن فلترش، غري جديدة».
(دعوة شـكل عىل وحدها ورودهـا لدى العبـارة أن غـري بلدهـن». إىل.. مـن شـتاهتم
وحده الروحي اخلالص الكاتب يقصد إذا كان الدوام ما عىل واضحًا يكون (ال اليهود
أم املرحلة األبد إىل هم حيث وبقاؤهم يف الشـتات وهم اليهود (ألن من املمكن هداية
األوىل املرحلة األبد)، أم إىل هم الشتات، وبقاؤهم حيث يف دعوات من سلسلة األوىل
املتعاقبة يف والروحية املراحل الدنيويـة من مجلة لتتبعها اخلالص، دعـوات سلسـلة من
العرص لتجنب موضوع الكاتب أراد، أن لو كام يبدو قد احلاالت بعض فلسـطني. ويف
اليهود)، التي تنتظر الدنيوية والربكات بالنعم مرتبطًا عادة النقاش يف يرد (وهو األلفي
من يتضح كام تفكريه، رغم فقـط، الدعوة ذكر عىل باإلتيان نفسـه حيرص أن قصد، عـن

الكامل. بالبعث كتابه، يف اثنني أو آخر مقطع
(50) Finch, op. Cit., Outline of Ch. III, p. 3; Ch. ,VII, p. 50, pp. 54-7. 

J. Mede The Key of the Revelation (1650) ed. Dr. Twisse's preface, and 

Works, IV, Letters 5354; III, p. 603 :‘the calling and gathering of his an-

cient people’. Th. Newton Dissertations…1, 239-40, 111, 406-7. Lee, op. 

cit. ,pp. 64-9, 130, Conclusion; »Anon. «,A treatise of the future Restora-

tion… (1747), pp.14, 18; Anon. ,The full and final Restoration… (1753),

p.12; R. Clarke, The voice of glad tidings to Jews and Gentiles (1763); 

ANON., An earnest and affectionate address to the Jews (1774), p. 7; J. 

Bicheno, A friendly address to the Jews (1787).

أن البعـض اعتقـد إذا اآلراء حوهلـا اختلفـت أخـرى نقطـة هـذه (****) كانـت
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باعتبار مفاجئة، بصورة سـتتم أهنا آخرون رأى حني يف متدرجة عملية اهلداية سـتكون
أوائل من ِمْهد كان أن جوزيف يبدو كلها. لألمة املستقبلية اهلداية نمط بولس هداية أن

النظر الثانية. وجهة طرحوا إنجلرتا الذين يف الربوتستانت املفرسين
(51) Jerram, op. Cit., pp. 3, 6-7, 15-16, 21-22, 46-47, 52.

(52) Whitaker, A Dissertation..., pp.10, 31-34. i am not quite clear 

whether Joseph Mede was free of such doubts, but 1 do not wish to press 

the point.

(53) Bicheno, The Signs..., pp. 36, 57-8, 62; Priestley, The Present State 

of Europe, pp. 19-20; Anon., Illuminator... of the Times, p. 29; The Gospel 

Magazine (1798), pp. 245, 356-58; King, Remarks,... p. 27; Jerram. op. cit 

pp 53-55; Horsley, Critical Disquisitions,...p.105; Kett, op. Cit. ,pp.214, 

217-19 240, 336.

(54) Isaac Newton, Observations… (1733), pp. 133-34. Whiston, 

Memoirs pp. 417-18. Whiston explained that it was impossible to interpret 

the verse as applying to Spain and Portugal, because though they were na-

val powers in the Mediterranean, these countries were not friendly to Jews 

and would not be inclined to offer them such generous aid. Anon.,The Full 

and Final Restoration (1753), pp. 14-15. To the opponents of the Natu-

ralization Bill he remarked that they need not worry excessively since the 

Jews would not remain in England too long :the Act ‘may in some measure 

strengthen them to depart both earlier and easier to their own land’.

(55) Eyre, op. cit. ,100-2. Anon., An Enquirer concerning Arguments... 

with the Jews (1774), pp. 35ff.; Beere, An Epistle... ,pp.130-34 and A Dis-

sertation... pp. 36-44.

(56) King, Remarks, p. 29; Supplement, pp. 25-27; Horsley, Critical 

Disquisitions... ,pp.16, 103, 105; Kett, op. cit. ,pp. 219-21.

Kett, op. cit. ,pp. 222, 225-30; James Bicheno, The Restoration of the (57 
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Jews the crisis of all nations (1800), pp. 3-5, 11, n. ,57, 58-65, 70, 84ff  

95-6, 111-13 

إحلـاد أن بتشـنو زعـم .(32) رقـم هارتـيل، انظـر اهلامـش الدكتـور عـن (57)
لن عابرة، مرحلة كانت تلـك املبدأ، حيث من شـأن ذا يكن مل الفرنسـية الديموقراطية

أيضًا. هناك اهليمنة إىل يعود رسيعًا أن اإليامن يلبث
املتطرفني املتدينـني بتشـنو وبعـض دأب التـي الفرنسـية الثـورة النظـر عـن وجهـة إن
السنوات فمنذ للحدث. األول التارخيي التفسـري باملناسـبة كانت نرشها عىل اآلخرين
لعل ذاته. الكتابة باألسـلوب إىل أيضًا، وبريسـتيل بتشـنو، التسـعينات بادر من األوىل
معمداين ألقاها التي املوعظة نص هو التي قرأهنا املوضوع حول الدائرة أقوى الكتيبات
الثورة جـذور («حول بعنـوان كانت (وقـد (1791 م عـام ويلكـس يف مـارك يدعـى
On the Origin and Stability of the French Revolution «واسـتقراره افرنسـية
يشء من «ما عن العامل؛ إبعادها املتعذر وبالتايل فمن الثورة إحداث إىل الرب عمد (لقد
واالسـتبداد.... من االضطهاد أكثر اإلهلية العناية لسـخط إثارة أكثر يكـون أن يمكـن

(ص. 33-32). الرب». نعمة توزع إنام – احلرية جتلب يد وأية
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Asiatic Researches آسيوية  أبحاث
Moravian Brothers          املورافيني األخوة
Publicistic literature الرتوحيية األدبيات
Jewish literature اليهودية األدبيات
Edward May     ِمْيه إدوارد
Edward Whitaker ِوتَِكر إدوارد

Arzaret    أرَزِرت
Esdras   إسدراس
Dissertation... on the final Restoration لليهـود النهائي البعث حول أطروحـة...
of the Jews

Re-establishment of the Jews Government اليهودية احلكومة تأسيس إعادة
Restoration اإلعادة
Magazine Evangelical مغازين إَفنِغليكل

Gentiles     ون األميُّ
Andrew Willett ِولِّْت آندرو
Commonwealth احتاد
Bichino    بِتِشُنو

Restoration of the Jews, the Crisis of all Nations مجيع األمم أزمة اليهود، بعث
Plutarch بلوتارخ
Beere  بِري
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Jurieu Pierre جوريو بيري
The Accomplishment of the Scripture Prophe- املقـدس الكتاب نبوءات حتقيـق
cies

Zwingli      تسفنغيل
Charled Jerram ِجرام تشارلز
Charles Simeon ِسمُيون تشارلز
Thomas Brightman بريتَمن طوماس
Thomas Draxe دراكس طوماس
Thomas Newton نيوتن طوماس
Joseph Meade (Mede) (ميد) ِمْهد جوِزف
Joseph Eyre آير جوِزف
Dr. Joseph Priestly بريستيل جوزف الدكتور
Eyre Joseph  آير جوزيف
On the Future Restoration, املستقبل يف وجمده وهدايته اليهودي الشعب عودة حول
Conversion and Glory of the Jews

Derbent دربنت
David Levy ليفي ديفيد
The Courier كورير  َذ
Richard Brothers برذرز ِرْتَرشد
Richard Beere           بري ِرْتَرشد
A Letter of an Italian Jew to his Brethern  إىل أخوته إيطايل هيودي رسالة
Robert Maton  ِمْيَتن روبرت
Samuel Clarck كالرك سامويل
Samuel Lee يل سامويل
The Saint James Chronicle كرنكل جيمس سانت َذ
Sir Henry Finch ِفنتش هنري سري
Shirwan رشوان
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Thomas Burnet بِْرنِت طوماس
The Signes of Times عالمات األزمنة
Richard Beere, Rector of Sudbrooke بري َسدبروك ِرْتَرشد عميد
Fletcher Giles فلترش غايلز
Gregory Sharp شارب ْغِرُغري
Finch   ِفنتْش
Cadusians  القادوسيني
Jew Bill اليهود قانون
redemption Iudaeorum اليهود أمة دعوة سـتتم املسـيح، قبل جميء هناية العامل، قرب
quando copleta et perfecta erit

Kett   ِكْت
Calvin كلفن
King كنغ
Kuba   كيوبا
Kunatsin   كيوبتِزن
Lutherans              اللوثريون
Matthias Earbery إربري ماتياس
Media (ميديا) املاديون
Methodist املُِثديَّة  
Oeconomy  املسكونة
Baptist  معمداين
Observation upon the prophe- بعث اليهود حـول الدائرة النبوءات مالحظـات عىل
cies relating to the restoration of the jews

Melanchton ِملنتشن
Glance at the History of Christianity املسيحية تاريخ إىل نظرة
Norrisian  النورييس
Hurd   ِهْرد
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Huss   �َهس
Henry Kett ِكّت هنري
Hazaret  َهَزِرت
Hugh Broughton بروتن هيو
Wycliffe وكيلف
William Jones جونز وليم
William Wiston ِوستن وليم
Jesuits اليسوعيون  

http://www.al-maktabeh.com



101
والتوزيع للنرش إصدارات َقْدُمس
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وأبحاث دراسـات بمعظمها ترمجة حتوي جمموعة كتيبات ذكرها اآليت الدراسـات
منها واملعارصة، التارخيية وقضايانـا ببالدنا تتعلق متخصصة، يف دوريات أكثرهـا نرش

التايل ذكرها:
نصوص يف عـن مقوالته منى زياد مع حـوار يف الصليبي كـامل :(1) َقْدُمـس دراسـات

م). 2001 واإلنجيل (أيلول التوراة
منى(أيلول زياد تأليف: واإلسـالم. وورقة بن نوفل اإلبيونيون :(2) َقْدُمس دراسـات

م). 2001
:(3) َقْدُمس دراسات

يوسف. س. م. القادسية. تأليف: معركة -1
جندارا. ج. تركيب. تأليف: إعادة الريموك: معركة -2

َبتَلر. ألفِرد تأليف: معركة هليوبوليس. -3
جندارا. ج. تأليف: األوىل. الفتوحات اإلسالمية: احلرب فنون تطورات -4

ِهّل). ترمجة: ر. تأليف: د. املبكرة. العربية الفتوحات يف واخليل اجلمل 5- دور
م). 2001 (أيلول منى زياد مراجعة: احلجريي؛ ميسون

:(4) قدمس دراسات
فولر. دون تأليف: الدولة. خدمة يف اآلثار علم املايض. توظيف 1- أشكال

أوسـطي. الرشق اآلثار يف علـم تورايت مفهـوم أثر العـامر: إىل الدمـار مـن -2
تأليف: نيل سلربمن.

لفلسـطني األمريكية التصـورات صياغة والصحافـة: الكتابيـة 3- اآلثاريـات
جتكر. فاضل دفدسـن. ترمجة: لورنس تأليف: االنتـداب. من األول العقـد يف
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م). 2001 (أيلول منى زياد مراجعة:
اإلنجليـزي (1790 الربوتسـتانتي الفكر يف اليهـود «عـودة» :(5) َقْدُمـس دراسـات
منى زياد مراجعـة: جتكـر؛ فِريتِـه، ترمجـة: فاضـل ِمـري تأليـف: م). 1840 -

م). 2001 (أيلول
:(6) َقْدُمس دراسات

ريتشارد فراي. (سورية). تأليف: االسم أصل -1
أسطور. ميخائيل تأليف: أرجوان. فينيقيا، كنعان، -2

م. ديفيـد غرافس، تأليـف: الالتينيـة. يف (Saracens) العـرب أصـل اسـم -3
أُكُنر.

َبَورسوك. تأليف: غِلن العريب. املرشق من رومان وشيوخ أباطرة -4
جتكر؛ فاضـل ترمجة: بولَزْنـَدر. هانز تأليـف: واملسـيحية. فيليـب العـريب -5

م). 2001 منى (أيلول زياد مراجعة:
ر. تأليف: عـرش. التاسـع القرن املقدسـة يف األرض يف الزراعية واملسـتوطنات األلفيـة

الطبع). (حتت منى زياد مراجعة: جتكر؛ فاضل كارك، ترمجة:
جتكر؛ فاضل ترمجـة: شـتاينر، مارغريت تأليف: واحلقيقـة. داود: التلفيـق أورشـليم

(حتت الطبع). منى زياد مراجعة:
(حتت منـى زيـاد ترمجـة: تأليـف: كـامل الصليبـي، (داود)». «بيـت دود نقـش حـول

الطبع).
منى زيـاد ترمجة: الصليبـي، كـامل تأليـف: يف عسـري. (14) جغرافيـة سـفر التكويـن

(قريبًا).
(قريبًا). منى زياد ترمجة كامل الصليبي، تأليف: وجليات). (داود مشكلة

(قريبًا). منى زياد ترمجة: الصليبي، كامل تأليف: من «أورشليم». الفرار
(قريبًا). منى زياد ترمجة: الصليبي. «أورشليم». تأليف: كامل مسألة

منى زياد ترمجـة: الصليبي، كـامل تأليـف: التـوراة. عىل ولغويـة مالحظـات جغرافيـة
(قريبًا).

ترمجة: غال، فون هـر فراي تأليف: العريب. والشـعر القديم من العهد متطابقـة مقاطـع
(قريبًا). منى زياد
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(قريبًا). شارف حممد وهرقل. تأليف: أ. النبي
منى (قريبًا). زياد ترمجة: ديفس: فيليب تأليف: عىل الرمال. مبني (دود)» داود «بيت

ترمجة: فيليب ديفس: تأليف: تارخييًا. مرجعًا التوراة عن توظيف واجلنون: بني املنهجية
(قريبًا). منى زياد

(قريبًا). منى زياد ترمجة تأليف: فيليب ديفس: هلنستي. ِسلوان) (َنَفق
(قريبًا). آيشَنر فولفغانغ تأليف: البيزنطية. يف الكتابات اإلسالم

(قريبًا). تأليف: أ. شربنغر اإلسالم. قبل العرب شاميل جزيرة يف الدينية احلركات
(قريبًا). ِسيِدن ِهلغا تأليف: لبنان. والرأي العام يف اآلثار املفقودة: احللقة عن البحث

(قريبًا). شبول أمحد تأليف: العلمي. الشعبي، الرسمي، بيزنطة: من العرب موقف
(قريبًا). منى مراجعة: زياد كناوف؛ أكسل إرنست تأليف: لغة؟ «عربية» التوراة هل

(قريبًا). أكه ميم كامل تأليف: الصهيوينية واملاسونية. احلركة
(قريبًا). أكه كامل ميم تأليف: فلسطني. وقضية والصهيونية األتراك

(1840-1847 م). الفرنسـية احلاميـة متطلبـات - البابويـة موقف املسـيحي: لبنـان
(قريبًا). مصلح عبدو ترمجة: حجار. جوزيف األب تأليف:

والتوزيع: للنرش َقْدُمس كتب
جتكر؛ فاضـل وود، ترمجة: فرنسـس تأليـف: الصـني؟ إىل وصـل هل بولـو: ماركـو

م). 1999 الثاين (ترشين منى زياد مراجعة:
منى زياد مراجعـة: كيلو؛ ميشـيل ترمجة: كارهلاينز برهنـردت، تأليـف: القديـم. لبنـان

م). 1999 الثاين (ترشين
مراجعة: كيلو؛ ميشيل ترمجة: تسمرلنغ، ديرت تأليف: األلفي. القيامي اهلوس النهايات:

م). الثاين 1999 (ترشين منى زياد
ترمجة: وايتـالم، كيث تأليف: الفلسـطيني. طمـس التاريخ التوراتية، إرسءيـل تلفيـق

م). 2000 (آذار منى زياد مراجعة: عدوان؛ ممدوح
وسوزان بُرك ِسَبستَني تأليف: العرب. وجزيرة الرسياين املرشق من وملكات قديسات
وقدم راجعها اُحلجريي. وميسـون بولس فريدة ترمجة: َبَوْرُسـك وْغِلن هاريف،
للرسيان مرتوبوليـت حلـب إبراهيـم يوحنـا غريغوريـوس هلـا: املطـران مـار
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.( م (آب 2000 األوىل: الطبعة األرثوذكس.
الطبعة م). (متـوز 2000 األوىل: الطبعـة . زيـادة نقـوال تأليـف: والعـرب. املسـيحية

م). (أيلول 2001 الثالثة الطبعة م). 2000 الثانية: (آب
(ترشين مروان الوهاب عبـد الدكتور واإلسـالم. تأليف اليونان بني السياسـية النظرية

م). 2000 األول
إيليا الدكتـور املقدم تأليـف: الشـعر. ملوسـيقى حتليلية دراسـة املغنـى: العـريب الشـعر

م). 2001 فرنسيس (كانون الثاين
تأليف: م). 1917-1799) وآثارها فلسـطني الغرب عىل رصاع ووطن: إله بحثًا عن

م). 2001 (آذار منى زياد مراجعة: جتكر، فاضل ترمجة: سلربمن، نِيل
م). 2001 (آذار النعيمي سلوى تأليف: اخلديعة. يف شاركُت

عدنان حسـن. ترمجة: ُطمُسـن، تومـاس تأليف: والتاريـخ. اخلـرايف: التـوراة املـايض
م). 2001 (آذار منى زياد مراجعة:

كالوس تأليف: املبكـر. اإلسـالمي التأريخ عن املصادر يف نقدي وعمر: بحـث خالـد
م). 2001 (متوز جديد كلري، ترمجة: حممد

قيـس الزبيدي (حتت تأليف جديـدة. درامية نحو التلفزيـوين: الدرامي املسلسـل بنيـة
الطبع).

الطبع). (حتت احلامرنة نشأت تأليف: وأعالم. تاريخ العرب: العيون عند طب
أمحد ترمجة: برَير، مايكل تأليف: التوراة. يف عىل األرض السـطو واالسـتعامر: الكتاب

الطبع). (حتت اجلمل
الطبع). (حتت جتكر. فاضل ترمجة: مركيل. بول تأليف: املسيحية. الصهيونية

(حتت زيادة نقوال ترمجة: كغـي، وولرت تأليف: املبكرة. اإلسـالمية بيزنطـة والفتوحات
الطبع).

الطبع). (حتت جديد ترمجة: حممد ثوراو، بيرت بيربس. تأليف: الظاهر
(قريبًا). آيكوف إ. تأليف: اإلسالم والغرب. بني البحرية البحرية والسياسة احلرب

هاينز تأليـف: تارخيية. ثقافيـة دراسـة الوسـيط: اإلسـالمي - العريب العـرص يف م احلـامّ
(قريبًا). غرتسفلد

(قريبًا). د. أولسرت تأليف: واليهود. «العودة» خطاب املسيحية، هزيمة
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دراسة تارخيية - اإلسالمي الفتح إىل البيزنطي احلكم يف فلسطني من املسيحية الطوائف
(قريبًا). ِشك روبرت تأليف: وأثرية.

(قريبًا). ُممِزن كاتارينا تأليف: العريب. والعامل غوته
ِدشَنر (قريبًا). كارهلاينز تأليف: املتحدة. الواليات لتاريخ نظرة نقدية املولوخ -

(قريبًا). ديفس إرسءيل. تأليف: فيليب بني عن بحثًا
(قريبًا). فيّنر. ليو تأليف: أمريكا. واكتشاف إفريقية

(قريبًا). دوّنر فِرد تأليف: األوىل. اإلسالمية الفتوحات
(قريبًا). من معلوال آرامية حكايات

تأليف: العرص الوسيط املبكر. يف الغرب وتشكلها العرب يف صورة - واإلسالم الغرب
(قريبًا). روتر إكهارت

(قريبًا). عزيز العظمة املسلمني. تأليف: حكومات
إرفني كميل الرشق كآخر. تأليـف: خطـاب الغرب عن يف قراءة - اسـترشاقيًا اجلنـس

(قريبًا). ِشك
(قريبًا). هويالند. روبرت تأليف: اآلخرين. عيون اإلسالم يف
(قريبًا). فهد. توفيق تأليف: اإلسالم. قبل العرب الكهانة بني

وتاريخ التوراة» «جغرافية حول منى زياد مع حوار طمسـن يف وتوماس الصليبي كامل
(قريبًا). القديم فلسطني

(قريبًا). منى زياد م). 135 عام (حتى القدس تاريخ
(قريبًا). زياد منى ترمجة: شَرتك. ِهرمان تأليف: ورشوح. مدخل التلمود:

كِرستِسن (قريبًا). كاثلني تأليف: األمريكي. السيايس العقل فلسطني يف
سحاب (قريبًا). فيكتور د. تأليف: خمتارة). (وثائق املسيحية والعروبة

ترمجة: ماري ولسـن. تأليف: الصهيونية. واحلركة بني بريطانيا األردن ورشق اهللا عبـد
(ش. والتوزيع للنرش َقْدُمس رشكة عـن: صدر م). 2000 (آب اجلراح فضـل

م) - بريوت. م.
والتوزيع للنرش رشكة َقْدُمس يصدر عن بشري. سليامن تأليف: األردنية. جذور الوصاية

2001 م). (متوز بريوت. م. م)- (ش.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


إىل اليهـود «عـودة» موضوع املسـهبة مـع الدراسـة هـذه تتعامـل
طرح من أول الذي كان اإلنجليزي الربوتسـتانتي الفكر يف فلسـطني
جذور عن رضورة البحث موضوع احلديثة، العصور املسـألة يف هذه
العضوي الرتابط شارحة األصويل يف الفكر الربوتسـتانتي الصهيونية

هذين الفكرين الرجعيني. بني
تكمنأمهيةهذهالدراسة يفكشفهااألصولالربيطانية -الربوتستانتي
حيقق بام العدو مع الـرصاع إدارة كيفية عىل ذلك وأبعـاد للصهيونيـة،

االنتصار.

http://www.al-maktabeh.com
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